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De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan 
altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd 
zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingproces  van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze 
tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt 
geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95,  info@eurol.com, www.eurol.com

Specificaties

Eurol Super Ultra II 0W-30 is een volsynthetische olie 
voor gebruik in benzine- en dieselmotoren in 
personenwagens en lichte bestelwagens van de merken 
Volkswagen, Audi, Seat en Skoda die met het zgn. WIV 
(Wartungs Intervall Verlängerungs)– Systeem zijn 
uitgerust, waarbij verversingsintervallen kunnen oplopen 
tot 50.000 km voor dieselmotoren en 30.000 km voor 
benzinemotoren.

Eurol Super Ultra II 0W-30 voldoet aan de eisen voor 
verlengde olieverversings-intervallen gesteld door 
Volkswagen (503.00 voor benzine, 506.00 voor diesel 
alsmede 506.01 voor Pumpe/Düse-diesel) voor hun 
nieuwste modellen (jaar 2000 en later), en reduceert 
hierdoor het aantal oliesoorten voor garages en 
werkplaatsen.

Eurol Super Ultra II 0W-30 zorgt voor een uiterst snelle 
opbouw van een stabiele smeerfilm bij de koude start en 
een hoge thermische stabiliteit.
Mede door de geringe verdamping van de olie bij zware 

Prestatieniveau
VW 503.00
VW 506.00
VW 506.01

Fysische eigenschappen
Kleur Geel tot licht bruin
Dichtheid bij 20°C 0.854 kg/l ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C 53.5 cSt ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C 9.5 cSt ASTM D 445
Viscositeitsindex 173 ASTM D 2270
Vlampunt 210 °C ASTM D 93
Pour point -36 °C ASTM D 97

Personenauto motoroliën - Volsynthetisch

bedrijfsomstandigheden, is het olieverbruik te 
verwaarlozen.

Eurol Super Ultra II 0W-30 heeft brandstofbesparende 
eigenschappen en is mengbaar met zowel synthetische 
als minerale motorolie. Om technische redenen raadt 
VW/Audi het gebruik van deze olie af in hun auto’s waar 
geen verversings intervalsysteem ingebouwd is.
NB: Deze olie is niet geschikt voor enkele speciale Audi 
Turbo benzinemotoren, waarvoor VW 503.01 is 
voorgeschreven. Hiervoor zijn zowel de Eurol® Synergy  
0W-30 en 0W-40 de aangewezen oliën.

Omschrijving

Eurol Super Ultra II 0W-30
Volsynthetische longlife motorolie VW 503.00, 506.00 en 506.01


