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Описание 
 

Синтетично моторно масло, специално предназначено за дизелови двигатели с директно впръскване. 
Това масло отговаря на изискванията за икономия на гориво, определени от най-престижния европейски 

орган за класификация на моторните масла, ACEA, което, съчетано с ниската консумация и, 
следователно, намаляване на вредните емисии, го прави по-щадящо за околната среда от 
традиционните моторни масла. 

Масло с "дълъг живот" отговарящо на изискванията, определени от групата на VW / Audi / SEAT / Skoda, 
и по-специално за двигатели, които изискват VW 506.01 спецификация. 

 

 Свойства 

• Прецизираната му формула му осигурява изключителни противоизносни свойства и 
специфични характеристики, които осигуряват необходимата защита на инжекционните 

системи на двигателите. 

• Намалява разхода на гориво в резултат на вискозитетните си характеристики при ниски и 
високи температури. 

•    Намалява разхода на масло поради високото качество на синтетичното базово масло  

• Продукт с оптимална издръжливост, което удължава интервалите на смяна на маслото. 

• Отлични вискозитетни характеристики при ниски температури; лесно изпомпване при 

стартиране на двигателя, кратък период за образуване на масления филм и намалено 
износване. 

• Повишени почистващи свойства, които осигуряват цялостно почистване на частите на 

двигателя. 

 

 Експлоатационни нива 
 

 
 

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване  
 

repsol.com 

 
Информационен лист за масло. Издание 2. Декември  2010 

•    ACEA A5/B5-04 

•    VW 506.01/503.00/506.00 

   
 
 
 
 

 

 

Технически спецификации 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

UNIT 
 

МЕТОД 
 

СТОЙНОСТ 

ВИСКОЗИТЕТН КЛАС ПО SAE 
 

 
 

 0W30 

Плътност при 15 ºC g/mL ASTM D 4052 0.860 

Вискозитет при 100 ºC cSt ASTM D 445 9.6 

Вискозитет при 40 ºC cSt ASTM D 445 53.0 

Вискозитет при -35 ºC cP ASTM D 5293 6200 max. 

Вискозитетен индекс - ASTM D 2270 150 

Пламна температура, открит тигел ºC ASTM D 92 200 min. 

Температура на течливост ºC ASTM D 97 -39 

HTST, вискозитет при 150оC cP CEC-L-36-A-90 ≥ 2.9, < 3.4 

Стабилност на механична диструкция 
Bosh инжектор: вискозитет след това 
при 100оС 

cSt CEC-L14-93 9.3 min. 

Загуби от изпарение по Noack, 1 час 
при  250 ºC 

% тегло DIN 51581 12 max. 


