QUARTZ INEO LONG LIFE 5W30

Volkswagen motorları için özel olarak geliştirilmiş yeni nesil Low SAPS motor yağı. Bu yağın
yüksek teknolojisi, Dizel partikül filtresi gibi çevre kirliliğine karşı fonksiyonları optimize eder.

UYGULAMALAR
-QUARTZ INEO LONGLIFE 5W30 tüm benzinli ve dizel, özellikle en yeni Euro V motorlarda emisyonu düşürmek
için kullanılır.
-Özellikle partikül filtreli araçlarda çevre kirliliğine karşı fonksiyonları optimize eder,
-Aşınmaya karşı mükemmel motor koruması sağlar, optimum temizlik sağlar ve yağ değişim aralıklarını
maksimize eder.
-En zor sürüş şartlarında performans sağlar ( yoğun şehiriçi, şehirlerarası, otoban). Her türlü sürüş stiline
uygundur özellikle spor, yüksek hızlı ve her mevsim sürüşlerde.

ONAYLAR
ULUSLARARASI ONAYLAR
ÜRETICI ONAYLARI*

ACEA : C3
VOLKSWAGEN
BMW

: VW 504.00/507.00
: BMW LL-04- Geriye dönük uyumlu oldukları:
BMW LL-01 (sadece Avrupa)
MERCEDES- BENZ : MB-Approval 229.51- Geriye dönük uyumlu oldukları
MB-Approval 229.31
PORSCHE
: C30

KULLANIM AVANTAJLARI
Partikül filtresinin ömrünü
uzatır

•

Çevreye saygı

•

Motor koruması ve temzilik
Uzun yağ değişim süresi

•
•

Partikül filresinin ömrünün uzamasını sağlar, erken tıkanma durumuna
karşı korur( konvansiyonel teknolojiyle yapılan yağdan daha düşük metal
bileşen içeriği vardır).
Çevre dostudur, motorun kirlilik önleyici sistemlerinin performansını
optimize eder.
Motoru mükemmel korumasıyla korur ve temizlenmesini sağlar..
Motorun sürdürebilirliği ve memnuniyetiyle birçok üretici servisinin
önerdiği yağ değişim zamanını standartların üzerine çıkarır. Oksidasyona
karşı mükemmel koruma sağlar.

KARAKTERİSTİKLER

QUARTZ INEO 504-507
Viskozite @ 40 °C

Metot

Birim

ASTM D 445

mm /s

SAE 5W30

2

67,5

2

Viskozite @ 100 °C

ASTM D 445

mm /s

11,7

Viskozite İndeksi

ASTM D 2270

-

169

Akma Noktası

ASTM D 97

°C

-39

Açık Kap Parlama Noktası

ASTM D 92

°C

240

ASTM D2896

mgKOH/g

6,2

TBN
Verilen tipik özellikler ortalama değerleri temsil etmektedir.
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Total Madeni yağları amacına uygun kullanıldığı sürece çevreye ve insan sağlığına zarar vermezler .
Ürünlerimiz ile ilgili AB nomlarına uygun ürün güvenlik fişleri merkez ofisimizden temin edilebilir..

