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8100 Eco-clean    
5W-30  
 

Mazivo pre dieselové a benzínové motory 
  
  
100% syntetické 

 

 
DRUH POUŽITIA 
  
Tento vysoko výkonný, 100% syntetický motorový olej šetriaci palivo, bol špeciálne navrhnutý pre 
OEM výrobcov, ktorí vyžadujú nízke trenie, nízku viskozitu HTHS (≥ 2,9 mPa.s) a olej "Mid SAPS" so 
zníženým obsahom sulfátového popola (≤ 0,8 %), fosforu (≤ 0,090%) a síry (≤ 0,3%).Je vhodný pre 
najmodernejšie generáciu dieselových a benzínových motorov; spĺňa podmienky pre emisné triedy 
EURO 4, Euro 5 a EURO 6 vyžadujúce mazivá šetriace palivo (Fuel Economy): Standard ACEA C2 
Toto mazivo spĺňa požiadavky normy PSA B71 2290 PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE. 
Je kompatibilný s katalyzátormi a filtrami pevných častíc (DPF). 
Môže byť pre niektoré typy motorov nevhodný. Vždy nahliadnite do príručky používateľa vozidla. 
 
 
FUNKCIE 
 
NORMY ACEA C2 
 API SLUŽBY SN / CF 
 

FUNKCIE FIAT 9.55535-S1 
 PSA B71 2290 
 

ODPORÚČANIA TOYOTA  -  HONDA  -  SUBARU 
 
Motory vyhovujúce emisným normám EURO 4, Euro 5 a EURO 6 sú vybavené citlivými systémami 
pre ošetrenie výfukových plynov. Síra a fosfor utlumujú fungovanie katalytických meničov, čím 
spôsobujú neefektívne ošetrenie výfukových plynov.Častice sulfátového popola potom upchávajú filter 
DPF, čo vedie ku skracovaniu regeneračného cyklu, rýchlej degenerácii oleja, vyššej spotrebe paliva a 
stratám motorového výkonu. 
  
PSA vyžaduje pre svoju normu B71 2290 olej, ktorý je schopný odolávať najnáročnejším teplotným 
obmedzeniam spolu s kompatibilitou s modernými systémami následného spracovania. PSA B71 
2290 štandard je vhodný pre celý rad motorov PSA a väčšinu dieselových motorov (vrátane verzií s 
filtrom DPF). 
  
Úroveň výkonu podľa normy FIAT 9.55535-S1 stanovuje, aby motorový olej podliehal norme ACEA C2 
i 5W-30, aby tak zaisťoval dokonalé mazanie dieselových Multijet motorov 1.3l, 1.6L a 2.0L značiek 
FIAT, ALFA-ROMEO a LANCIA vyrábaných od roku 2007 . 
  
Niektorí ázijskí OEM výrobcovia vyžadujú pri svojich najmodernejších dieselových motorov 
(vyrábaných od roku 2006) mazivo podľa špecifikácie ACEA C2, aby tak bola zaistená maximálna 
výkonnosť a odolnosť. Príklady možného použitia produktu MOTUL 8100 Eco-clean 5W-30 pre tieto 
OEM výrobca: TOYOTA 2.0L a 2.2L D4D; HONDA 2.2L CDTI a DTEC; a SUBARU 2.0L D.  

  
MOTUL 8100 Eco-clean 5W-30 spĺňa všetky tieto veľmi náročné požiadavky na výkonnosť a odolnosť 
určené OEM výrobcami, najmä pokiaľ ide o normu PSA B71 2290, plnú kompatibilitu s bio palivami, 
ako napríklad bionaftou, pri používaní bionafty s pomerom miešania až 10% (Bionafta - B10). 
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ODPORÚČANIA 
  
Interval výmeny: podľa odporúčania výrobcu a podľa individuálnej potreby.  
Nemožno miešať s mazivami neschválenými podľa ACEA C2. 
Pred použitím vždy nahliadnite do príručky používateľa vozidla. 
 
 
 
VLASTNOSTI 
 
Stupeň viskozity SAE J 300 5W-30 
Hustota pri 20°C (68°F) ASTM D1298 0,845 
Viskozita pri 40°C (104°F) ASTM D445 57,9 mm²/s 
Viskozita pri 100°C (212°F) ASTM D445 10,4 mm²/s 
HTHS viskozita pri 150°C (302°F) ASTM D4741 3,0 mPa.s 
Index viskozity ASTM D2270 171 
Bod tuhnutia ASTM D97 -42°C / -43,6°F 
Bod vzplanutia ASTM D92 232°C / 449,6°F 
Sulfátový popol ASTM D874 0,80% váhy 
TBN ASTM D2896 8,0 mg KOH/g 


