
KULLANIM ŞEKLİ

4 zamanlı motorlar, Benzinli veya Dizel, atmosferik, süper şarjlı veya turboşarjlı, enjeksiyon veya karbüratör ile donatılmış

1970'lerin, 1980'lerin ve 1990'ların Modern Klasik ve Youngtimer araçları için özel olarak tasarlanmış yarı sentetik çok dere-

celi motor yağı.

PERFORMANSLAR

STANDARTLAR API SL

Yarı sentetik çok dereceli motor yağı, MOTUL CLASSIC EIGHTIES 10W-40, klasik motorunuzun (orijinal veya yeniden

üretilmiş) gereksinimleri için mükemmel şekilde uyarlanmıştır ve uzun süreli depolama sırasında da koruma sağlayan

modern teknoloji temizleyicilerle formüle edilmiştir.

Motor teknolojilerindeki ilerlemelerin popüler olduğu bir çağda, bu yüksek Çinko (1800 ppm'nin üzerinde ZDDP içeriği) ve

Molibden (Molibden) formülü, bu dönemlerin atmosferik, süperşarjlı ve turboşarjlı motorlarında performansı ve korumayı

dengelemek için geliştirilmiştir.

Sentetik baz yağlarla güçlendirilmiş benzersiz formül, çalıştırma sırasında motor aşınmasını önlemek için mükemmel soğuk

akış özellikleri sağlar ve genel olarak mükemmel soğuk akış özellikleri sunar.

MOTUL CLASSIC EIGHTIES 10W-40, tutarlı motor yağı basıncını ve yüksek sıcaklıkta yağ filmi gücünü korumak için

viskoziteyi korumaya izin veren oksidasyona dayanıklı sentetik bir baz kullanarak motorunuzun taleplerine mükemmel

şekilde uyan modern teknoloji bir formül sağlar.

ÖNERİLER

Değişim aralığı: Yılda en az bir kez değiştirin ve kendi kullanımınıza göre ayarlayın.

Sentetik veya mineral yağlarla karıştırılabilir.

CLASSIC EIGHTIES 10W-40

Benzinli ve Dizel Motor Yağı
Modern Klasik ve Youngtimer otomobil ve araçlar
Yarı-Sentetik Çok Dereceli

Müşterilerimize en son teknik gelişmeleri sunmak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkımızı saklı tutuyoruz. br\> Ürün özellikleri, genel satış ve

garanti koşullarımıza tabi olan siparişten itibaren kesindir.
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ÖZELLİKLER

Vizkozite seviyesi SAE J 300 10W-40

20°C (68°F) derecede yoğunluk ASTM D1298 0.866

40°C (104°F) derecede vizkozite ASTM D445 91.6 

mm²/s

100°C (212°F) derecede viskozite ASTM D445 13.5 

mm²/s

Vizkozite indeksi ASTM D2270 149.0

Akma noktası ASTM D97 -39.0 °C / -38.0 °F

TBN ASTM D2896 8.9 mg KOH/g

Alevlenme sıcaklığı ASTM D92 234.0 °C / 453.0 °F
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