
KULLANIM YÖNTEMİ

GENERAL MOTORS’un dexos2 TM standartını gerektiren GM-OPEL motorları için geliştirilmiş yüksek performanslı yakıt

ekonomisi öncelikli 100% sentetik motor yağı.

Aynı anda hem tam yağla performansı(yüksek HTHS> 3.5 mPa.s) hem de Yakıt tasarruf önceliği sağlayan, tüm GM-OPEL

motorları için uyumlu motor yağı. .

API SN/CF veya ACEA C3 standartında motor yağı gerektiren motorlar için de uygundur.

Benzin, biyo etanol, dizel, biyodizel, LPG ve CNG olmak üzere her türlü yakıt için uygundur.

Bazı motorlarda kullanılmaya uygun olmayabilir. Kullanmadan önce daima kullanım kılavuzunu veya el kitabını kontrol edin.

PERFORMANS

STANDARTLAR ACEA C3

API PERFORMANCE SN / CF

ONAYLAR GENERAL MOTORS GM dexos2™ (GM-LL-A-025 ve GM-LL-B-025'i kapsar) n °

GB2A0107011 altında

Euro 4, Euro 5 ve Euro 6 emisyon düzenlemesine uyumlu güncel GM-OPEL motorlar, egzoz zararlı gaz arıtma sistemi ile

donatılmıştır. Sülfür ve Fosfor, verimsiz egzoz gazı işlemine yol açan katalitik konvertörlerin çalışmasını engeller; ve Sülfür

Külleri, rejenerasyon döngüsünün kısalmasına, hızlı yağ yaşlanmasına, daha yüksek yakıt tüketimine ve motor gücü

kaybına neden olarak DPF'leri tıkar.

Deksos2TM standardı ile GM-OPEL, modern arıtma sistemleri uyumluluğu ile birlikte en şiddetli termal kısıtlamalara daya-

nabilecek bir yağ gerektirir. Eski GM-LL-A-025 & GM-LLB-025 standartlarına kıyasla, CAT'lar ve DPF'ler gibi arıtma sistem-

lerinin daha uzun süre korunması için, "Orta SAPS", indirgenmiş Sülfatlanmış Kül, Fosfor ve Sülfürü, içerikli yağın formüle

edilmesine neden olmuştur.

GM GM- OPEL, yağların yüksek bir termal stabilite sağlaması ve yanma artıklarından gelen kurumun oluşturabileceği

viskozite artışını önlemek için yağların yüksek bir termal stabilite sağlaması ve yüksek sıcaklıklarda olağanüstü bir direnç

sağlaması için dexos2TM standardını geliştirmiştir.

dexos2TM standardı, tüm GM-OPEL Dizel motorlar (DPF versiyonları dahil) ve 2010 yılından itibaren üretilmiş Benzinli

motorların çoğu için uygundur. Ayrıca, dexos2TM önceki GM spesifikasyonlarının tümünü kapsar: GM-LL-A-025 (Benzinli)

ve GM-LL-B-025 (Dizel).
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MOTUL SPECIFIC 5W-30, özellikle dexos2TM standardı dahil olmak üzere, GM-OPEL tarafından belirlenen tüm bu zorlu

performans ve dayanıklılık gereksinimleri karşılamaktadır, ayrıca LPG, CNG , biyodizel ve biyoetanol gibi %85'e kadar

karışım oranında biyoetanol kullanımına izin verir (Biyoetanol - E85) ).

ÖNERİLER

Boşaltma aralığı: Üreticinin tavsiyelerine bakın ve kendi kullanımınıza göre ayarlayın.

Sentetik veya mineral yağlarla karıştırılabilir.

Kullanmadan önce daima aracın kullanım kılavuzuna bakın.

ÖZELLİKLER

Vizkozite seviyesi SAE J 300 5W-30

20°C (68°F) derecede yoğunluk ASTM D1298 0.850

40°C (104°F) derecede vizkozite ASTM D445 69.6 

mm²/s

100°C (212°F) derecede vizkozite ASTM D445 12.0 

mm²/s

150 ° C'de (302 ° F) HTHS viskozitesi ASTM D4741 3.5 mPa.s

Vizkozite indeksi ASTM D2270 170.0

Akma noktası ASTM D97 -36.0 °C / -32.8 °F

Kükürt külü ASTM D874 0.78 % ağırlık

TBN ASTM D2896 7.4 mg KOH/g

Alevlenme sıcaklığı ASTM D92 232.0 °C / 449.6 °F
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