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IP Sintiax Super 

 

ОПИСАНИЕ  : 

Напълно синтетичен смазочен продукт за съвременните високомощностни бензинови и 
дизелови двигатели, многоклапанни, с турбо нагнетяване, с директно впръскване, работещи 
в най-тежките експлоатационни условия, които изискват масло с ниско съдържание на 
сулфатна пепел. 
Моторното масло IP Sintiax Super 5W/30, формулирано от подбрани синтетични бази, има 

повишен вискозен индекс (V.I. – съотношение вискозитет-температура), повишена 
устойчивост към окисление при високи температури и повишена химична стабилност. 
Към синтетичните бази е добавен съвременен пакет присадки с ниско съдържание на 
сулфатна пепел (Low SAPS), с цел да придаде на продукта най-високи качествени 
характеристики. 
 
 
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА  : 

 Благодарение на вискозния си клас SAE 5W/30, маслото е с отлична течливост при 
ниски температури което улеснява “студения” старт на двигателя и в същото 
време има горивоспестващи характериситки, които позволяват да се намали 
разхода на гориво като по този начин се намалява и нивото на отделяните емисии 
в атмосферата.  

 Понижено ниво на емисиите и димността в отработените газове за по-дълъг 
експлоатационен живот на каталитичния конвертор. 

 Ниската склонност към изпарение на синтетичните бази значително намалява 
консумацията на масло. 

 Повишава степента на отдавана мощност. 

 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 както с всички типове активни филтри за твърди частици така 
и с останалите типове системи за третиране на отработени газове. 
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 Надвишава в широки граници всички изисквания и моторни спецификации на по-
голяма част от автомобилните производители присъстващи на световния 
автомобилен пазар. Въпреки че е насочен основно за употреба в автомобили от 
последно поколение, смазочния продукт може да се използва и в по-стари 
моторни превозни средства, за които производителят е препоръчал масло 
отговарящо на спецификациите ACEA A3/B3/B4, API SM/CF или предходни такива. 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  : 

 

IP Sintiax Super 5W/30 се препоръчва за употреба във всички типове леки и лекотоварни 
автомобили без значение от марката и страната производител, оборудвани с: 
 

 Бензинови двигатели с директно впръскване, многоклапанни с/без турбокомпресор. 

 Дизелови двигатели с турбо нагнетяване, с директно впръскване, с или без филтър за 
твърди частици (FAP/DPF). 

 Двигатели работещи на LPG или метан. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ :  

 

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

 
ACEA C3 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-S3 

GM dexus 2 

Mercedes-Benz  229.51 / 229.52  

Volkswagen 502.00 

Volkswagen 505.01 
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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 40°C ASTM D 445 mm²/s 59 

Вискозитет кинематичен при 100°C ASTM D 445 mm²/s 10,7 

Вискозен индекс ASTM D 2270 - 170 

Точка на възпламеняване C.O.C. ASTM D 92 °C 210 

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. 


