
 

  Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ-ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

∆ιατήρηση του ιξώδους εντός των ορίων της βαθµίδας 
ρευστότητας. 

Γρήγορο “ξεκίνηµα” µηχανής και γρηγορότερη λίπανση; ελαχιστοποίηση της 
φθοράς κατά το “ξεκίνηµα”. 

Ευέλικτες εφαρµογές; κατάλληλο για παλαιότερης γενιάς 
και µοντέρνους κινητήρες. Μείωση εξόδων λειτουργίας και συντήρησης. 

Υψηλή θερµική σταθερότητα και αντίσταση στην 
οξείδωση. 

Αντοχή σε ακραίες συνθήκες χρήσης; εξαιρετική λίπανση για µεγάλα διαστήµατα 
αλλαγών. 

Υψηλά επίπεδα καθαρότητας, προστασίας από τη φθορά 
και ελέγχου της καπνιάς. 

Μεγάλη προστασία κατά των εναποθέσεων και της συσσώρευσης λάσπης σε 
κρίσιµα µέρη του κινητήρα. 

Φιλοσοφία εξοικονόµησης καυσίµου. Χαµηλότερες εκποµπές ρύπων. 

 

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

MAGMA X-100 ΜΕΘΟ∆ΟΣ SAE  5W-30 SAE  5W-40 SAE 10W-40 

Ειδ. Βάρος στους 15°C, g/cm
3
 ASTM D1298 0,859 0,858 0,867 

∆υν. Ιξώδες, cP ASTM D5293 -30/6100 -30/6300 -25/6000 

Κιν. Ιξώδες στους 100
0
C (cSt) ASTM D445 11,8 14,0 14,5 

Κιν. Ιξώδες στους 40
0
C (cSt) ASTM D445 68,5 84,5 95,0 

∆είκτης ιξώδους ASTM D2270 169 171 158 

Σηµείο ανάφλεξης (COC), °C ASTM D92 226 230 232 

Σηµείο ροής, °C ASTM D97 -36 -36 -33 

TBN, mgrKOH/gr ASTM D2896 10,3 10,3 10,3 

Τα ως άνω φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν τυπικές τιµές. 

 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ACEA A3/B3/B4; VW 501.01/505.00 

 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

SAE 10W-40: API SL, CF; Daimler MB-Approval 229.1 

 

X-100 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Τα MAGMA X-100 είναι προηγµένης τεχνολογίας συνθετικής βάσης λιπαντικά, τα οποία συνεισφέρουν στην ανώτερη απόδοση των 
σηµερινών κινητήρων βενζίνης και πετρελαίου. Παρασκευάζονται από υψηλής ποιότητας βασικά και εξαιρετικής απόδοσης 
πρόσθετα. Παρέχουν υψηλά επίπεδα απόδοσης, καθαρότητα του κινητήρα, και προστασία κατά της φθοράς και της συσσώρευσης 
εναποθέσεων. Είναι σύννοµο µε τις απαιτήσεις των κορυφαίων Ευρωπαίων και Αµερικάνων Κατασκευαστών. 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Τα MAGMA X-100 είναι κατάλληλα για όλες τις τετράχρονες µηχανές βενζίνης και πετρελαίου επιβατικών και ελαφρού φορτίου 
επαγγελµατικών οχηµάτων. Είναι άριστα για υψηλόστροφους κινητήρες µε καταλύτη ή όχι, συµπεριλιµβανοµένων των 
υπερτροφοδοτούµενων και πολυβάλβιδων. Μπορεί να χρησιµοποιηθούν σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας (π.χ. κίνηση πόλης, 
εθνικές οδούς, κλπ.) και για µεγάλα διαστήµατα αλλαγών. Είναι κατάλληλο και για αεριοκίνητα οχήµατα. 
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