
Στοιχεία Προϊόντος

Περιγραφή

Η σειρά Castrol EDGE Professional με Fluid Strength Technology TM είναι η πλέον προηγμένη σειρά λιπαντικών κινητήρων
της Castrol. Η μοναδική αντοχή του λιπαντικού τους φιλμ που μπορεί να προσαρμόζεται σε όλες τις συνθήκες, μειώνει
δραστικά την επαφή των μεταλλικών επιφανειών σ’ ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών ρυθμών οδήγησης. Castrol EDGE
Professional – μειώνει τις τριβές και μεγιστοποιεί την απόδοση του κινητήρα.

Το Castrol EDGE Professional Longlife III 5W-30 σας δίνει τη σιγουριά ν’ απαιτείτε τη μέγιστη απόδοση από τα αυτοκίνητα
της VW που έχουν σχεδιαστεί με τεχνολογία για ευέλικτα διαστήματα συντήρησης και αυξημένα διαστήματα αλλαγής
λιπαντικού και τα οποία χρειάζονται λιπαντικά χαμηλότερου ιξώδους και ιδιαίτερα αυξημένης αντοχής.

Το Castrol EDGE Professional Longlife III 5W-30 έχει αναπτυχθεί από κοινού και σε συνεργασία με τη VW για τους
τελευταίας γενιάς κινητήρες της. Φιλτραρισμένο με micro-φίλτρα και με το χαρακτηριστικό του φθορίζον χρώμα, αποτελεί για
εσάς εγγύηση επαγγελματικής ποιότητας.

Castrol EDGE Professional. Δύναμη για επιδόσεις - Ελευθερία για αποδράσεις.

Εφαρμογή

Το Castrol EDGE Professional Longlife III 5W-30 είναι κατάλληλο για χρήση σε κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου όπου ο
κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό προδιαγραφής ACEA C3, ιξώδους 5W-30.

Το Castrol EDGE Professional Longlife III 5W-30 είναι επίσης εγκεκριμένο για χρήση σε αυτοκίνητα του ομίλου VW για τα
οποία απαιτείται λιπαντικό ιξώδους 5W-30 προδιαγραφής VW 504 00 / 507 00 και σε αυτοκίνητα της Porsche για τα οποία
απαιτείται λιπαντικό προδιαγραφής Porsche C30, ιξώδους 5W-30.

Πλεονεκτήματα

Castrol EDGE Professional Longlife III 5W-30:

• Εξασφαλίζει αξεπέραστα επίπεδα προστασίας σε οποιεσδήποτε συνθήκες και θερμοκρασίες οδήγησης
• Μεγιστοποιεί την απόδοση του κινητήρα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
• Βελτιώνει την αποδοτικότητα του κινητήρα, αποδεδειγμένα βάση ανεξάρτητων δοκιμών
• Αναπτύχθηκε ειδικά για χρήση σε Longlife service

Castrol EDGE Professional LongLife III 5W-30
Castrol EDGE - Δύναμη για επιδόσεις
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Τυπικά Χαρακτηριστικά

Δοκιμή Μέθοδος Μονάδες Castrol EDGE Prof' LongLife III 5W-30

Πυκνότητα @ 15°C, Σχετική ASTM D4052 g/ml 0.851

Κινηματικό ιξώδες @ 100°C ASTM D445 mm²/s 12.0

Ιξώδες, CCS @ -30°C ASTM D5293 mPa.s (cP) 5800

Ιξώδες, MRV / Yield Stress @ -35°C (5W) ASTM D4684 mPa.s (cP) 19500

Κινηματικό ιξώδες @ 40°C ASTM D445 mm²/s 70

Δείκτης Ιξώδους ASTM D2270 None 169

Σημείο Ροής ASTM D97 °C -42

Σημείο ανάφλεξης PMCC ASTM D93 °C 202

Τέφρα, Θειική ASTM D874 % wt 0.64

Προδιαγραφές Απόδοσης Προϊόντος

ACEA C3
Porsche C30
VW 504 00/ 507 00

Αποθήκευση

Όλες οι συσκευασίες πρέπει ν’ αποθηκεύονται σε στεγασμένο χώρο. Σε περιπτώσεις όπου η αποθήκευση σ’ εξωτερικό χώρο
δε μπορεί ν’ αποφευχθεί τα βαρέλια πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση προκειμένου ν’ αποτραπεί πιθανή εισροή
νερού και να καταστραφεί η επισήμανση του βαρελιού. Τα προϊόντα δεν πρέπει ν’ αποθηκεύονται σε θερμοκρασίες
υψηλότερες από 60οC, να εκτίθενται απευθείας στον ήλιο ή σε συνθήκες παγετού.
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Αυτό το δελτίο δεδομένων και οι πληροφορίες που περιέχει θεωρούνται ακριβή κατά την ημερομηνία έκδοσής του. Εντούτοις,
καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά του. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει
βασίζονται σε τυποποιημένες εργαστηριακές δοκιμές και παρέχονται αποκλειστικά ως γενική πληροφόρηση. Συστήνεται
στους χρήστες να διασφαλίζουν ότι αναφέρονται στην πλέον πρόσφατη έκδοση αυτού του δελτίου δεδομένων. Είναι ευθύνη
του χρήστη να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα με ασφάλεια, να αξιολογήσει την καταλληλότητα για την
προοριζόμενη εφαρμογή και να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα μας και ο χρήστης πρέπει να ανατρέχει σε αυτά προκειμένου
να λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση, τον ασφαλή χειρισμό και τη διαχείριση του προϊόντος. Η
BP plc ή οι θυγατρικές της εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή ατύχημα προκύψει ως
αποτέλεσμα της μη ορθής χρήσης του προϊόντος, της με οποιαδήποτε τρόπο μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης του
προϊόντος, ή από κινδύνους εγγενείς με τη φύση του υλικού. Όλες τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες παρέχονται
υπό τους τυπικούς όρους πώλησης της εταιρείας μας. Θα πρέπει να συμβουλεύεστε τον τοπικό μας αντιπρόσωπο εάν
χρειάζεστε συμπληρωματικές πληροφορίες.

BP Ελληνική Α.Ε. Πετρελαιοειδών, Λ. Κηφισίας 26 & Παραδείσου 2, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι
210 6887777
www.castrol.gr
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