
MOL Dynamic Synt 5W-30
syntetický motorový olej

MOL Dynamic Synt 5W-30 je vysoce kvalitní syntetický motorový olej vyrobený technologií dvojího mazacího filmu
ze syntetických základových olejů a komplexního systému přísad, zabezpečující vynikající viskozitní charakteristiky,
pro použití v nejnovějších automobilových motorech.

Použití

Benzinové a dieselové motory Opel/GM/Chevrolet bez filtru pevných
částic

Motory osobních vozů a lehkých (<3,5 t) užitkových vozidel na krátké a
dlouhé vzdálenosti

Dieselové motory s přirozeným sáním, s přeplňováním nebo přímým
vstřikováním

Benzinové a dieselové motory Opel/GM/Chevrolet bez filtru pevných
částic

Motory osobních vozů a lehkých (<3,5 t) užitkových vozidel na krátké a
dlouhé vzdálenosti

Dieselové motory s přirozeným sáním, s přeplňováním nebo přímým
vstřikováním

Vlastnosti a výhody

Technologie dvojitého mazacího
filmu
Zabraňuje kontaktu a opotřebení kovových povrchů vytvářením
tekutého filmu při normálním provozu motoru a molekulární ochranné
vrstvy v případě extrémních zatížení

Zabraňuje kontaktu a opotřebení kovových povrchů vytvářením
tekutého filmu při normálním provozu motoru a molekulární ochranné
vrstvy v případě extrémních zatížení

Technologie dvojitého mazacího
filmu

Extrémně dlouhá životnost olejeLze snížit četnost prostojů, provozní náklady a dopad na životní
prostředí

Lze snížit četnost prostojů, provozní náklady a dopad na životní
prostředí

Extrémně dlouhá životnost oleje

Nízká těkavostSnižuje spotřebu motorového oleje a snižuje emise škodlivých látekSnižuje spotřebu motorového oleje a snižuje emise škodlivých látekNízká těkavost

Vysoká výkonnostní úroveňStabilní mazací film s vysokou únosností a ochranou proti opotřebení i
při velkém zatížení

Stabilní mazací film s vysokou únosností a ochranou proti opotřebení i
při velkém zatížení

Vysoká výkonnostní úroveň

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 5W-30
BMW Longlife-01

ACEA A3/B4-04
API SL/CF
ILSAC GF-4
VW 502 00/505 00
GM-LL-A-025
GM-LL-B-025

ACEA A3/B4-04
API SL/CF
ILSAC GF-4
VW 502 00/505 00
GM-LL-A-025
GM-LL-B-025

Vlastnosti

Vlastnosti Typické hodnoty

0,855Hustota při 15°C [g/cm3]

69,6Kinematická viskozita při 40 °C [mm2/s]

11,8Kinematická viskozita při 100 °C [mm2/s]

166Viskozitní index

-39Bod tekutosti [°C]

225Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland ) [°C]

10,7Číslo celkové alkality (BN) [mg KOH/g]

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Výrobce :MOL-LUB Ltd.
Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878
E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: http://molcesko.cz
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MOL Dynamic Synt 5W-30
syntetický motorový olej

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v uzavřených originálních obalech na suchých a dobře větraných místech. Chraňte před přímým ohněm a
přímým slunečním zářením. Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla. Během transportu, skladování a užívání produktu
dodržujte pracovně-bezpečností předpisy a ekologická pravidla vztahující se k ropným produktům.
Pro podrobnější informace si vyžádejte List bezpečnostních údajů produktu.
Motorové oleje jsou komplexně formulované výrobky a jejich dodatečná aditivace je nežádoucí a může způsobit
nepředvídatelné problémy. V takovém případě výrobce ani prodejce nenesou zodpovědnost za vzniklé škody. 
V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců
Doporučená teplota skladování: max. 40°C

Informace pro objednání

Kód nomenklatury 27101981

SAP kód a balení:
MOL Dynamic Synt 5W-30 4L 4 l plastový kanystr13006150
MOL Dynamic Synt 5W-30 170KG 216,5 l ocelový sud13006706

Emailové objednávky: objednavky-oleje@molcesko.cz

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)
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