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Eurol Fluence 5W-40 to w pełni syntetyczny olej silnikowy do jednostek 
benzynowych i wysokoprężnych w samochodach osobowych i lekkich 
pojazdach dostawczych. Olej ten może być stosowany w samochodach 
wyposażonych w katalizatory, turbo doładowane, filtry sadzy i systemy 
bezpośredniego wtrysku paliwa.

Eurol Fluence 5W-40, wyprodukowany z dodatkami OPT Eurol, oferuje 
bardzo wysoką ochronę podczas długich okresów między wymianami 
oleju. Szczególnie polecany do samochodów Euro-4 osobowych 
Mercedes Benz wymagających stosowania olejów z normą MB 229.51, 
aby zapobiec blokowaniu filtra sadzy (DPF).

Eurol Fluence 5W-40 ma niską zawartość popiołów siarczanowych, a 
także niski poziom fosforu i siarki (tzw technologii "Mid SAPS").

Eurol Fluence 5W-40 oferuje nie tylko bardzo dobrą ochronę przed 
zużyciem, ale także chroni przed rdzą i korozją, specjalne dodatki 
zapobiegają powstawaniu brudu i osadów w silniku zachowujące jego 
czystość podczas eksploatacji. Eurol Fluence 5W-40 zapewnia niezwykle 
szybki i stabilny film olejowy przy rozruchu zimnego silnika oraz zapewnia 
wysoką stabilność termiczną w warunkach zróżnicowanych warunków 
klimatycznych.

Eurol Fluence 5W-40 posiada właściwości oszczędzania paliwa i może 
być mieszany z olejami silnikowych na bazie syntetycznej i mineralnej.

Właściwości fizyczne

Approved
 API SN
 MB-Approval 229.52
 BMW Longlife-04
 Porsche C40

Performance level
 ACEA C3
 MB 229.51
 MB 229.31
 MB 226.5
 Renault RN0710
 Renault RN0700
 GM dexos 2
 Ford WSS-M2C917-A

Recommended for use
 API CF
 VW 502.00
 VW 505.01
 Fiat 9.55535-T2
 Fiat 9.55535-S2
 Fiat 9.55535-GH2
 VW 511.00

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kolor brunatna   
Masa właściwa w 20°C 0.847  kg/l ASTM D 4052 
Lepkość, kinematyczny w 40°C 88.7  cSt ASTM D 445 
Lepkość, kinematyczny w 100°C 14.6  cSt ASTM D 445 
Wskaźnik lepkości 171  ASTM D 2270 
Lepkość, dynamiczna (CCS)  6080  cP ASTM D 5293 
Liczba zasadowa 8.0  mg 

KOH/g 
ASTM D 2896 

Popioły siarczanowe 0.79  wt% ASTM D 874 
Temperatura zapłonu 241  °C ASTM D 93 
Temperatura płynięcia -36  °C ASTM D 97 

Olej silnikowy do samochodów osobowych - Fully Synthetic

Opis

Eurol Fluence 5W-40
Wysokiej jakości olej silnikowy (Low SAPS)  klasy long life, MB 229.51  ACEA C3


