
KULLANIM YÖNTEMİ

Yüksek performanslı %100 Sentetik Yakıt Ekonomisi Motor Yağı. Düşük sürtünme, düşük HTHS (≥ 2.9 mPa.s) viskozitesi

ve azaltılmış Sülfat Külü (%0,8), Fosfor (≤ 0.09) ve Kükürt (≤% 0.3) içeren "Orta SAPS" motor yağı gerektiren üreticiler için

özel olarak tasarlanmıştır.

 ACEA C2 standartına göre "Yakıt Ekonomisi" öncelikli bir motor yağı gerektiren, Euro 4, Euro 5 ve Euro 6 emisyon yönet-

meliğine uygun, en yeni nesil Benzinli ve Dizel motorlar için uygundur.

 Bu motor yağı, PEUGEOT CITROËN DS AUTOMOBIL tarafından geliştirilmiş PSA B71 2290 standardının gereksinimlerini

Mayıs 2017’ye kadar üretilmiş PSA araçlar için karşılamaktadır.

Katalitik konvertörler ve Dizel Partikül Filtreleri (DPF) ile uyumludur.

Bazı motorlarda kullanım için uygun olmayabilir. Şüpheniz varsa, daima kullanım kılavuzuna veya el kitabına bakın.

PERFORMANS

STANDARTLAR ACEA C2

API SERVICE SN

PERFORMANCES AUDI #1234, FIAT 9.55535-S1

RECOMMENDATIONS HONDA, SUBARU, TOYOTA

Euro 4, 5 ve 6 emisyon yönetmeliklerine uygun motorlar, hassas egzoz zararlı gaz arıtma sistemleri ile donatılmıştır. Sülfür

ve fosfor molekülleri, katalitik konvörtürün etkili çalışmasını engelleyerek egzoz gazı arıtma sürecinin verimini düşürür.

Ayrıca sülfatlanmış küller dizel partikül filtresini tıkayarak yenilenme döngülerini kısaltır, yağın eskimesini hızlandırır, daha

fazla yakıt tüketilmesine ve motorda güç kaybına sebep olur.

PSA Grup B71 2290 standardıyla, motor yağının yüksek sıcaklıklara dayanabilmesini ve PSA modern egzoz zararlı gaz

arıtma sistemleri ile uyumlu olmasını gerektirir. PSA B71 2290 standardı, “BlueHDi” Dizel motor hariç, çoğu PSA Benzinli

ve çoğu Dizel (DPF versiyonları dahil) motor için geçerlidir.

FIAT 9.55535-S1 performans seviyesi,  2007 den sonra üretilen, dizel 1.3L, 1.6L ve 2.0L multijet motorlarına sahip FIAT,

ALFA-ROMEO, LANCIA ve CHRYSLER marka araçlarda, hem ACEA C2 ve 5W-30 onaylarını talep etmektedir.

Bazı Asyalı üreticiler, en yüksek performans ve dayanıklılığı garanti etmek için 2006’dan beri üretilen Dizel motorlarına bir

ACEA C2 motor yağı gerektirmektedir. MOTUL 8100 Eco-clean 5W-30 ürününün kullanılabileceği bazı motorlar TOYOTA

2.0L ve 2.2L D4D; HONDA 2.2L CDTI ve DTEC ve SUBARU 2.0L D olarak örneklenebilir.
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MOTUL 8100 Eco-Clean 5W-30 araç üreticileri tarafından talep edilen PSA B71 2290 onayı başta olmak üzere tüm bu

zorlu performans ve dayanıklılık gereklerini karşılar ve biodizel gibi (karışıma 10%’a kadar biodizel eklenmesi koşuluyla)

bioyakıtlar kullanırken tam uyumluluk sağlar.

RECOMMENDATIONS

Boşaltma aralığı: üreticilerin tavsiyelerine göre ve kişisel kullanıma göre ayarlayınız.

ACEA C2 uyumlu olmayan motor yağları ile karıştırmayınız.

Kullanmadan önce veya şüpheniz varsa, aracın kullanım kılavuzuna veya el kitabına bakın.

ÖZELLİKLER

Viscosity grade SAE J 300 5W-30

Density at 20°C (68°F) ASTM D1298 0.847

Viscosity at 40°C (104°F) ASTM D445 61.1 

mm²/s

Viscosity at 100°C (212°F) ASTM D445 10.5 

mm²/s

HTHS viscosity at 150°C (302°F) ASTM D4741 3.1 mPa.s

Viscosity Index ASTM D2270 164.0

Pourpoint ASTM D97 -36.0 °C / -33.0 °F

Flash point ASTM D92 240.0 °C / 464.0 °F

Sulfated Ash ASTM D874 0.80 % ağırlık

TBN ASTM D2896 7.9 mg KOH/g

Footer dynamic content Ürün özellikleri, genel satış ve

garanti şartlarımıza tabi olup sipa-

rişte kesindir. Fransa'da üretilmiştir.
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Faks: 33 1 48 33 28 79 - Web

Sitesi: www.motul.com.tr
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