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IP Sintiax Exclusive 505 

 
ОПИСАНИЕ  : 

Напълно синтетично моторно масло за високомощностни бензинови и дизелови двигатели, 
многоклапанни, с турбо нагнетяване, с директно впръскване, работещи при най-тежките 
експлоатационни условия, където се изисква употреба на смазочен продукт с ниско 
съдържание на сулфатна пепел. 
Моторното масло IP Sintiax Exclusive 505 5W/40 е синтезирано от подбрани синтетични 
бази, които притежават по-добри качествени характеристики в сравнение с 
конвенционалните базови масла, притежават по-висок Вискозен Индекс (съотношение 
вискозитет към температура), понижена склонност към коксуване, ниска точка на 
замръзване, висока устойчивост на оксидация в условия на високи температури и повишена 
химична устойчивост. 
Към синтетичните бази е добавен пакет присадки от последно поколение за да гарантират, 
че смазочния продукт съответства и на най-високите качествени стандарти на разположение 
към настоящия момент, като се осигурява повишено ниво на защита и ефективност на 
двигателя и системите за обработка на изгорелите газове. 
 
 

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА  : 

 Отлична защита срещу износване и максимален почистващ ефект по вътрешните 
повърхности, избягва се образуването на утайки и нагари по най-критичните части 
на двигателя и се удължава експлоатационния живот и ефективността на мотора. 

 

 Минимален период на „сухо” триене (бързо смазване) благодарение на добрата 
течливост на студено. Маслото циркулира с висока скорост в мотора гарантирайки 
ефективна защита и оптимално смазване в най-критичния момент за двигателя – 
студения старт – когато се наблюдава и най-голямо износване. 

 

 Лесно стартиране при ниски температури (SAE 5W) дори при най-студените зимни 
условия (-30°C) 

 

 Максимална защита при висока температура (висок Вискозен Индекс), предпазва 
също толкова добре и при повишаване на работната температура в двигателя 
като се държи като масло от клас SAE 40 по отношение на вискозитета. 

 

 Намаляване на емисиите и дима в изпускателния тракт за по-дълъг живот на 
каталитичния конвертор. 
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 Чувствително намалява разхода на гориво, класифициран като FE – Fuel Economy. 
Ниският вискозитет, бързата циркулация на маслото при стартиране и ниският 
коефициент на триене ефективно допринасят за намаляване консумацията на 
гориво. 

 

 Ниската склонност към изпарение на синтетичните бази гарантират намален 
разход на масло. 

 

 Повишава реално отдаваната мощност. 
 

 Повишена устойчивост на окисление, гарантира по-дълъг експлоатационен живот 
и дава възможност на смазочния продукт да покрие изискванията на 
съвременните Автомобилопроизводители за удължени междусменни пробези.  

 

 Ниското съдържание на сулфатна пепел, фосфор и сяра (LowSAPS - Sulfated Ash, 
Phosphorus Sulfur) намалява до минимум натрупването на нагари, предотвратява 
запушването на филтрите за твърди частици, помага да се поддържа висока 
ефективност и удължава живота на катализаторите. Смазочният продукт е 
напълно съвместим с всички типове активни филтри за твърди частици и както и с 
останалите типове системи за третиране на отработени газове. 

 

 Надвишава изискванията и моторните спецификации на всички основни 
автомобилопроизводители на световния пазар.  

 
 
 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  : 

Смазочния продукт IP Sintiax Exclusive 505 5W/40 се препоръчва и е подходящ за употреба 
във всички типове леки и лекотоварни автомобили без значение от марката и страната на 
произход, оборудвани с : 

 

 Бензинови двигатели с директно впръскване, многоклапанни, с или без 
турбокомпресор 

 Дизелови двигатели с турбонагнетяване и директно впръскване (от тип „common rail”, 
“помпа-дюза”), позволяващи експлоатация с удължени междусменни интервали 
(оборудвани с електронна система за следене на междусменния пробег), с или без 
системи за филтрация на твърди частици (FAP/DPF). 

 Двигатели работещи на LPG или метан. 
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СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ : 

Смазочния продукт IP Sintiax Exclusive 505 5W/40 изпълнява изискванията и може да се 
използва там, където се препоръчват следните спецификации и класификации: 
 

ACEA C3 - 16 за употреба в бензинови и дизелови двигатели оборудвани със ситеми за 

обработка на изгорелите газове с цел намаляване на вредните емисии 

API SN за употреба в бензинови двигатели 
API CF за употреба в дизелови двигатели 
BMW  LL 04  
FIAT 9.55535-S2 
MB  229.51 
PORSCHE А40 
VW 502.00 / 505.00 / 505.01 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПИЧНИ  СТОЙНОСТИ) :  
 

Класификация по SAE J300 5W-40 

Плътност при 15°C ASTM D 4052 kg/l 0.850 

Вискозитет кинематичен при 40°C ASTM D 445 mm²/s 75 

Вискозитет кинематичен при 100°C ASTM D 445 mm²/s 13 

Вискозен индекс ASTM D 2270 - 175 

Точка на възпламеняване C.O.C. ASTM D 92 °C 230 

Точка на замръзване ASTM D 97 °C -36 

Обща алкалност (TBN Total Base Number) ASTM D 2896 mgKOH/g 7,5 

Сулфатна пепел ASTM D 874 %p 0,8 

 
(Аналитичните стойности посочени в тази информационна техническа спецификация, са приблизително равни на реалните за 
текущото производство, но не представляват заводска нормала и могат да бъдат променяни без предупреждение.) 

 
 
 
 
 
 
 

Заводът за производство и опаковане на смазочни продукти italiana petroli S.p.A. разположен в гр.Савона, 
оперира със Система за Контрол на Качеството в съответствие със Стандартa UNI EN ISO 9001. 
Данните от настоящата Техническа Спецификация са базирани на познанията на производителя към датата на 
последната промяна на Спецификацията. Всички тези данни са с информативен характер и изхождат от 
правилната употреба на продукта. Производителят и неговите представители не носят отговорност при 
неправилна употреба на продукта. Задължение на Ползвателя на продукта е правилното му приложение 
и употреба, в съответствие с нормите за безопасност и действащите законови норми.  
Този продукт не трябва да се използва в приложения, различни от описаните в Техническата Спецификация. 
На база на данните, с които разполагаме, този продукт не представлява опасност за здравето, в случай, че се 
използва съгласно насоките и указанията, съдържащи се в Информационния Лист за Безопасност, на 
разположение при поискване от нашите търговски представители. 
Отработеното масло и опаковките да се оползотворяват съгласно действащите нормативни разпоредби. 
 


