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IP Sintiax Exclusive C2 

 
 
 

ОПИСАНИЕ  : 

Всесезонно моторно масло, напълно синтетично, изключително висококачествено, за 
смазване в бензинови и дизелови двигатели на леки и лекотоварни автомобили, 
формулирано да задоволи строгите изисквания на високомощностните двигатели PEUGEOT, 
CITROEN и тези изискващи спецификация ACEA C2. 
 
 

ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА  : 

IP Sintiax Exclusive C2 5W/30 позволява, благодарение на своята течливост, да се постигне 
значителна икономия на гориво, както и перфектен студен старт дори при много ниски 
температури. 
IP Sintiax Exclusive C2 5W/30 е в състояние да предостави експлоатационни свойства от 
най-високо ниво, изисквани от съвременните спецификации, благодарение на пакета си от 
добавки, които му придават отлични детергентни и дисперсни характеристики, висока 
защита от износване и при дизеловите двигатели гарантират максимална защита на филтъра 
за твърди частици (FAP / DPF). 
Изключителните антиоксидантни характеристики, които противодействат на разрушаването 
на смазочния продукт при висока работна температура, голямата стабилност на вискозитета 
дори след продължителна употреба и ниската летливост позволяват да се ограничи 
консумацията на моторно масло и да се достигнат най-дългите междусменни интервали 
предписани от производителите.  
 
 

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ : 

Смазочния продукт IP Sintiax Exclusive C2 5W/30 изпълнява изискванията и може да се 
използва там, където се препоръчват следните спецификации и класификации: 
 

ACEA C2 - 2016 

ACEA A5/B5 - 2016 
API SN/CF 
Mercedes-Benz  229.51 
PSA B71 2290 
FIAT 9.55535-S1 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПИЧНИ  СТОЙНОСТИ) :  
 

Класификация по SAE (J300) 5W/30 

Плътност при 15°C ASTM D 4052 kg/l 0.855 

Вискозитет кинематичен при 100°C ASTM D 445 mm²/s 10.5 

Вискозитет кинематичен при 40°C ASTM D 445 mm²/s 55.0 

Вискозен индекс ASTM D 2270 - 165 

Точка на възпламеняване V.A. ASTM D 92 °C 230 

Точка на замръзване ASTM D 97 °C -33 

 
(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. 
 


