
Annak ellenére, hogy az itt szereplő információk és adatok jellemzőek a jelenlegi termékre és a specifikációnak megfelelőek, 
kisebb eltérések előfordulhatnak. Az információk pontosságára vagy a termék megfelelőségére vonatkozóan nem vállalunk 
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Gazpromneft Super 5W-30, 5W-40 and 10W-40 
Személygépkocsi motorolajok 
 
A Gazpromneft Super 5W-30, 5W-40 és 10W-40 nagyteljesítményű motorolajok, amelyek magas szintű védelmet és 
teljesítményt nyújtanak.  A Gazpromneft Super 5W-30, 5W-40 és 10W-40 szintetikus technológia és fejlett 
adalékanyag rendszer használatával készülnek, így akadályozzák meg a kenőanyag magas hőmérséklet miatti 
oxidáció okozta lebomlását, valamint jó kopásállóságot biztosítanak, ezzel növelik a motor élettartamát. Kiváló 
hidegindítási teljesítményt nyújtanak alacsony környezeti hőmérsékleten is. 
 
Alkalmazások 

 Turbófeltöltős és közvetlen befecskendezésű, nagyteljesítményű motorokhoz  
 Olyan benzinmotorokhoz, valamint dízel részecskeszűrő (DPF) nélküli dízelmotorokhoz, amelyek API SG/CD 

szabványoknak megfelelő olajok használatát igénylik 
 Személygépjárművekhez, szabadidőautókhoz, kis- és könnyű teherautókhoz 

 

Tulajdonságok Előnyök és lehetséges előnyök 

Többcélú felhasználás 
Kiváló minőségű készítmény, amely számos, prémium 
minőségű termék használatát igénylő járműhöz alkalmazható 

Kopásvédelem 
Erős olajréteg biztosítja a kopás elleni védelmet minden 
üzemelési körülmény között, a motor hosszú élettartama 
érdekében 

Továbbfejlesztett termikus és oxidációs stabilitás 
Segíti az olaj öregedéssel szembeni ellenállását, ezzel 
biztosítja a hosszabb olajcsere periódus alatti védelmet 

Üledékképződés szabályozása 
Korszerű detergens adalékok használatával megelőzi a 
lerakódások és a káros üledékek kialakulását, ezzel tisztán 
tartva a motort 

Kiváló teljesítmény alacsony hőmérsékleten 
A gyors hidegindítás segít meghosszabbítani a motor 
élettartamát 

 

  

Teljesíti az alábbi követelményeket: Jóváhagyások: 

 API SG/CD  AVTOVAZ (Gazpromneft Super 5W-40 és 10W-40) 
 

 
Tipikus jellemzők 

Név Mérési eljárás 
Gazpromneft 
Super 5W-30 

Gazpromneft 
Super 5W-40 

Gazpromneft 
Super 10W-40 

SAE viszkozitási fokozat SAE J300 5W-30 5W-40 10W-40 

Kinematikai viszkozitás 40
o
C-on, mm

2
/s ASTM D445 67,3 89,1 98,3 

Kinematikai viszkozitás 100
o
C-on, mm

2
/s ASTM D445 11,6 14,3 14,2 

Viszkozitási Index ASTM D2270 162 167 148 

Lobbanáspont (COC), °С ASTM D92 224 231 229 

Dermedéspont , °С ASTM D97 -39 -39 -37 

Teljes bázisszám (TBN), mg KOH/g IP 3016 6,0 6,0 6,0 

Sűrűség 15
o
C-on, kg/m

3
 ASTM D4052 852 860 874 

Szulfáthamu tartalom,  súly % ASTM D874 0,9 0,9 0,9 
 

 
Egészségvédelem, biztonság és környezet 
A termékekkel kapcsolatos információk a mellékelt Biztonsági Adatlapon (BA) találhatók. Az adatlap útmutatást ad a 
lehetséges veszélyekről, óvintézkedésekről és elsősegélyről, valamint a termék környezetre gyakorolt hatásairól és a 
használt termék megsemmisítéséről. A BA-k kérésre elérhetőek az értékesítési irodákban. Tilos a termék nem 
rendeltetésszerű használata. 
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