
MOL Essence 10W-40
částečně syntetický motorový olej

MOL Essence 10W-40 je moderní produkt vyroben z vysoce výkonných syntetických a vysoce kvalitních
minerálních základových olejů, které poskytují trojitou antioxidační ochranu, použitím komplexního systému přísad,
vyvinuté pro osobní automobily a malá užitková vozidla.

Použití

Benzinové a dieselové motory osobních vozů a lehkých užitkových
vozidel s přirozeným sáním nebo s přeplňováním (s hmotností <3,5 t)

Dieselové motory s přirozeným sáním, s přeplňováním nebo přímým
vstřikováním

Benzinové a dieselové motory osobních vozů a lehkých užitkových
vozidel s přirozeným sáním nebo s přeplňováním (s hmotností <3,5 t)

Dieselové motory s přirozeným sáním, s přeplňováním nebo přímým
vstřikováním

Vlastnosti a výhody

Trojitá antioxidační ochranaZabraňuje vzniku volných radikálů způsobujících stárnutí oleje pomocí
trojité antioxidační ochrany, čímž se zvyšuje životnost motorového
oleje a motoru

Zabraňuje vzniku volných radikálů způsobujících stárnutí oleje pomocí
trojité antioxidační ochrany, čímž se zvyšuje životnost motorového oleje
a motoru

Trojitá antioxidační ochrana

Vynikající střihová stabilitaZachovává si viskozitní vlastnosti během celého výměnného intervalu
oleje

Zachovává si viskozitní vlastnosti během celého výměnného intervalu
oleje

Vynikající střihová stabilita

Nízká těkavostSnižuje spotřebu motorového oleje a snižuje emise škodlivých látek
Hospodárný provoz

Snižuje spotřebu motorového oleje a snižuje emise škodlivých látek
Hospodárný provoz

Nízká těkavost

Specifikace a schválení

Viskozitní třída: SAE 10W-40
API SL/CF

ACEA A3/B4-08
ACEA A3/B3-12
VW 501 01/505 00

ACEA A3/B4-08
ACEA A3/B3-12
VW 501 01/505 00

Vlastnosti

Vlastnosti Typické hodnoty

0,871Hustota při 15°C [g/cm3]

97,2Kinematická viskozita při 40 °C [mm2/s]

14,2Kinematická viskozita při 100 °C [mm2/s]

-33Bod tekutosti [°C]

220Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland ) [°C]

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 Essence 10W-40
částečně 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 Bezpečnostní list 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

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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