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Špecifikácia

Špeciálny balík prísad poskytuje dodatočnú ochranu častí motora proti opotrebeniu, čím znižujú náklady
na údržbu.

Vlastnosti/Výhody/Potenciálny úžitok

Použitie

Gazdpromneft Ecogas je špeciálny motorový olej určený na použitie v motoroch osobných vozidiel a ľahkej techniky. 
Vhodný pre motory LPG alebo na kvapalné palivé. Vďaka špeciálnej zmesi prísad oleja Gazpromneft Ecogas, má 
vysokú oxidačnú stabilitu, chráni proti opotrebeniu a tiež účinne chráni motor pred tvorbou usadenín pri vysokej 
teplote či nízkej teplote a tiež proti usádzaniu popolov.

Vysokáoxidačná stabilita zabezpečuje zníženú tvorbu usadenín v mozore, a teda aj čo najdlhší čas fungovania
motora bez poškodenia 
Znížený obsah popola v oleji je zárukou stabilnej prevádzky systému zapaľovania a tiež chráni časti spaľovacích
komôr pred prehrievaním, čím znižuje pravdepodobnosť neplánovaných prestojov.

Osobné autá a ľahké úžitkové vozidlá
Motory automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel, ktoré sú poháňané skvapalneným palivom (propan-bután, 
LPG) alebo kvapalným palivom, ale aj dvojpalivové motory 
Benzínové a naftové motory, ktoré vyžadujú použitie motorových olejov triedy API SL/CF alebo ACEA A3/B3

Alkalická rezerva umožňuje využívať olejv motoroch na plynové aj kvapalné palivá, čím sa zjednodnocuje 
používaný sortiment motorových olejov a tiež umožňuje optimalizácia skladových priestorov.
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Vlastnosť Metóda
Kinematická viskozita, mm2/s
pri 40°C
pri 100°C,
Viskozitný index

Teplota tuhnutia, °C
Bod vzplanutia v otvorenom tégliku, °C

Hustota, pri 20 °C, kg/m3
Číslo zásaditosti, mg KOH/g
Sulfátový popol, % objemu

Systém riadenia kvality v spoločnosti je certifikovaný v súlade s
medzinárodnými štandardmi

Fyzikálno-chemické vlastnosti


