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Eurol Super Lite 5W-30 to w pełni syntetyczny olej silnikowy do silników 
benzynowych i wysokoprężnych w samochodach osobowych i lekkich 
pojazdach dostawczych. Olej ten może być stosowany w samochodach 
wyposażonych w katalizatory, turbo doładowane i bezpośredni wtrysk 
paliwa.

Eurol Super Lite 5W-30 zapewnia niezwykle szybki i stabilny film olejowy 
przy rozruchu zimnego silnika oraz zapewnia wysoką stabilność 
termiczną w ciężkich warunkach eksploatacyjnych.

Eurol Super Lite 5W-30 oferuje nie tylko bardzo dobrą ochronę przed 
zużyciem, ale także chroni przed rdzą i korozją, natomiast specjalne 
dodatki uszlechatnające pozwalają zachować wszystkie części silnika 
wolne od zanieczyszczeń, szlamu i osadów.

Eurol Super Lite 5W-30 oferuje właściwości oszczędzania paliwa i może 
być mieszany z olejami silnikowymi wyprodukowanymi z syntetycznych i 
mineralnych komponentów.

Właściwości fizyczne

Approved
 API SL

Performance level
 ACEA A3/B4
 VW 502.00
 MB 229.3
 Renault RN0710
 Renault RN0700
 VW 505.00

Recommended for use
 API SN/CF

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kolor brunatna   
Masa właściwa w 20°C 0.848  kg/l ASTM D 4052 
Lepkość, kinematyczny w 40°C 66.2  cSt ASTM D 445 
Lepkość, kinematyczny w 100°C 11.2  cSt ASTM D 445 
Wskaźnik lepkości 169  ASTM D 2270 
Lepkość, dynamiczna (CCS)  4529  cP ASTM D 5293 
Liczba zasadowa 10.4  mg 

KOH/g 
ASTM D 2896 

Popioły siarczanowe 1.31  wt% ASTM D 874 
Temperatura zapłonu 230  °C ASTM D 93 
Temperatura płynięcia -45  °C ASTM D 97 

Olej silnikowy do samochodów osobowych - Fully Synthetic

Opis

Eurol Super Lite 5W-30
Wysokiej jakości olej do silników benzynowych, LPG oraz Diesla


