
 
 
 
 
 

DRUH POUŽITÍ 

SPECIFIC 2290 
5W-30 
“Palivo spořící” olej 
PSA Groupe - Peugeot Citroën DS olej 
pro benzínové a dieselové motory 

100% Syntetický 

 

Vysoce výkonný 100% syntetický motorový olej šetřící palivo, speciálně navržen pro použití ve všech 
vozidlech skupiny PSA (Peugeot, Citroën a DS), které jsou vybaveny poslední generací benzínových 
a dieselových motorů (HDI motory s nebo bez DPF), které vyžadují olej schválený normou PSA B71 
2290 a vyhovují emisním normám Euro 4, Euro 5 nebo Euro 6. 
Vhodný i v případě, že se vyžaduje olej šetřící palivo "Fuel Economy": Standard ACEA C2. 
Motorový olej splňuje specifikace standardu PSA B71 2290 pro PEUGEOT CITROËN DS 
AUTOMOBILES pro vozidla skupiny PSA Group. 
Kompatibilní s katalyzátory a filtry pevných částic (DPF). 
Tento olej není vhodný pro některé typy motorů, před použitím vždy nahlédněte do uživatelské příručky.  

 
CHARAKTERISTIKA 

 

STANDARDY ACEA C2 
SCHVÁLENÍ PSA B71 2290 

Motory vyhovující emisním normám Euro 4, Euro 5 a Euro 6, jsou vybaveny citlivými systémy 
dodatečného zpracování výfukových plynů. Právě zde síra a fosfor narušuje spolehlivou funkci 
katalyzátoru, což vede k neefektivní úpravě výfukových plynů; sulfátový popel zacpává filtr DPF, což 
vede ke zkrácení regeneračního cyklu, urychlenému stárnutí oleje, vyšší spotřebě paliva a ztrátě výkonu 
motoru. 

PSA pro svou normu B71 2290 vyžaduje, aby byl olej schopen snášet náročné tepelné požadavky, 
spolu s kompatibilitou s moderními systémy PSA na dodatečné zpracování. Standard PSA B71 2290 
je vhodný pro většinu benzínových motorů PSA a většinu dieselových motorů (včetně verzí s DPF), 
kromě motorů "BlueHDi" vybavených systémem SCR (v tomto případě použijte MOTUL SPECIFIC 
2312 0W-30). 
Benzinové motory s turbodmychadlem a přímým vstřikováním mají ve spalovacích komorách určité 
riziko sporadických jevů předčasného vznícení. Tento typ sporadického abnormálního spalování se 
podobá kovovému hluku ze spalovacích komor a někdy je spojen s krátkou ztrátou výkonu. Tento jev 
nazývaný LSPI pro předčasné zapálení směsi při nízkých otáčkách, nebo také klepání, vytváří ve 
spalovací komoře velmi vysoké tlaky, které mohou vést k poškození pístů, a nakonec ke zničení motoru. 
PSA vyvinula pro své motory s benzínovým motorem nejnovější generace, které jsou vybaveny přímými 
vstřikovacími systémy a turbodmychadly normu B71 2290 pro motorové oleje s cílem zaručit dokonalou 
integritu těchto benzínových motorů, které jsou vystaveny riziku abnormálních spalování. 

MOTUL SPECIFIC 2290 5W-30 splňuje všechny tyto velmi náročné požadavky na výkon a životnost 
stanovené skupinou PSA, včetně a zejména normy PSA B71 2290 pro vozidla PSA, tento požadavek 
LSPI na dokonalou ochranu všech benzínových motorů s přímým vstřikováním paliva a úplnou 
kompatibilitu s používáním biopaliv , jako je například bionafta, při použití bionafty v poměru míšení do 
10% (Biodiesel - B10). 

 
Vyhrazujeme si právo měnit všeobecné charakteristiky produktů, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout nejnovější výsledky technického vývoje.  
Specifikace produktu je definitivní od objednávky, která musí být v souladu s obecnými podmínkami a zárukami 
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DOPORUČENÍ 
 

Výměnný interval: podle doporučení výrobce a přizpůsobte vlastnímu použití. 
Nemíchejte s oleji, které nesplňují standard ACEA C2. 
Před použitím vždy nahlédněte do uživatelské příručky k vozidlu. 

 
 
 

VLASTNOSTI  

Stupeň viskozity SAE J 300 5W-30 
Hustota při 20°C (68°F) ASTM D1298 0.846 
Viskozita při 40°C (104°F) ASTM D445 52.2 mm²/s 
Viskozita při 100°C (212°F) ASTM D445 9.7 mm²/s 
HTHS viskozita při 150°C (302°F) ASTM D4741 3.0 mPa.s 
Viskozitní index  ASTM D2270 174 
Bod skápnutí ASTM D97 -42°C / -44°F 
Bod vzplanutí ASTM D92 226°C / 439°F 
Sulfátový popel ASTM D874 0.49% hmotn. 
TBN ASTM D2896 6.6 mg KOH/g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhrazujeme si právo měnit všeobecné charakteristiky produktů, abychom našim zákazníkům mohli nabídnout nejnovější výsledky technického vývoje.  

Specifikace produktu je definitivní od objednávky, která musí být v souladu s obecnými podmínkami a zárukami.  
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