
Bv 
 

8100 X-Power 
10W-60 
100% syntetický olej pro vysoce výkonné 
benzinové motory 

 

DRUH POUŽITÍ 
 

100% syntetický olej speciálně navržený pro vozidla s vysokým výkonem, atmosférickým sáním, nebo 
motory přeplňované turbodmychadlem nebo kompresorem. 
Doporučovaný pro Aston Martin / Alfa Romeo GT série / Lotus / BMW M Séries / Maserati / Ferrari V12 / 
TVR / Lancia / Jaguar / Audi R8 5,2L GT ... 
Vhodný pro všechny provozní podmínky a pro všechny typy paliva: benzín s příměsí olova i bez, 
ethanol, LPG a nafta. 
Kompatibilní s katalyzátory. 

 
CHARAKTERISTIKA 

 

NORMY  ACEA A3 / B4 
API SN / CF (zpětně kompatibilní s API SJ, SL, SM) 

 
Normy ACEA A3 / B4 a API SN vyžadují, aby olej vykazoval vynikající čisticí/disperzní účinek, lepší 
odolnost proti zvyšování viskozity pro zajištění ochrany proti usazování nečistot, velmi dobré mazací 
vlastnosti, jako například ochranu proti opotřebení a odolnost vůči vysokým teplotám, aby bylo možné 
zajistit lepší řízení spotřeby oleje a dokonalou ochranu motoru v průběhu intervalu pro výměnu oleje. 

8100 X-power 10W-60 poskytuje delší ochranu motorů na kratší i delší vzdálenosti a jejich delší 
životnost. 
Silný olejový film snižuje pálení oleje ve spalovací komoře a napomáhá předcházet úniku oleje. 
Mimořádná odolnost kapaliny zajišťuje vyšší ochranu motoru a stabilní tlak oleje po celou dobu intervalu. 

 
DOPORUČENÍ 

Interval výměny oleje: viz doporučení výrobce a podle individuální potřeby. MOTUL 8100 X-power 10W-
60 lze míchat se syntetickými nebo minerálními oleji. 
Lze používat pro dieselové motory vyžadující vysoký výkon. 
Před použitím vždy nahlédněte do příručky uživatele vozidla. 

 
 

VLASTNOSTI 
Stupeň viskozity 

 

SAE J 300 

 

10W-60 
Hustota při 20°C (68°F) ASTM D1298 0,851 
Viskozita při 40°C (104°F) ASTM D445 163,4 mm²/s 
Viskozita při 100°C (212°F) ASTM D445 23,5 mm²/s 
HTHS viskozita při 150°C (302°F) ASTM D4741 5,81 mPa.s 
Index viskozity ASTM D2270 174 
Teplota tuhnutí ASTM D97 -36°C / -32,8°F 
Teplota vzplanutí ASTM D92 242°C / 467,6°F 
Sulfátový popel ASTM D874 1,09 % váhy 
TBN ASTM D2896 10,1 mg KOH/g 

 
 

Vyhrazujeme si právo měnit obecné charakteristiky produktů, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout nejnovější výsledky technického 
vývoje. Specifikace produktu je definitivní od objednávky, která musí být v souladu se všeobecnými podmínkami a zárukami.      
Vyrobeno ve FRANCII. 
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