
Produktdata

Castrol EDGE 5W-30 LL
Fluid TITANIUM – Starkare under press

Beskrivning
Moderna motorer utvecklas ständigt och blir allt mer tekniskt avancerade. De är mindre och supereffektiva utan att det går ut över
prestandan. Avancerade motorer med högre tryck ökar kraven på motoroljan. De höga trycken orsakar friktion som kan motsvara 10 % av
motorns prestanda.
 
Castrol EDGE med patenterad Fluid TITANIUM omvandlas och ger starkare struktur under press för att hålla isär metalldelar och minskar
friktionen för maximala motorprestanda när du behöver det som mest.
 
Castrol EDGE med Fluid TITANIUM: Lås upp motorns verkliga prestanda.

Användningsområden
Castrol EDGE 5W-30 LL är användbar i personbilar, bensin och diesel där fabrikanten rekommenderar en olja med specifikationen ACEA C3
5W-30. 
 
Castrol EDGE 5W-30 LL är godkänd i motorer som kräver VW 504 00 / 507 00, Porsche C30 eller MB-approval 229.31/229.51.

Fördelar
Castrol EDGE 5W-30 LL med Fluid TITANIUM är det naturliga valet för bilförare som förväntar sig maximal motorprestanda i moderna och
avancerade bilar som kräver starkt skydd och olja med högre prestanda.
 
Castrol EDGE 5W-30 LL:
 

Omvandlas för att vara starkast när trycket är som högst och skyddar motorn
Minskar motorns krafthämmande friktion vid alla varvtal och förhållanden
Oberoende testad enligt de mest krävande standarderna för bevisad prestanda
Rekommenderas av världsledande biltillverkare
Skyddar motorn under hela oljebytesintervallet, även vid extrema tryck
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Typdata

Namn Metod Enheter Castrol EDGE 5W-30 LL

Densitet @ 15C, Relativ ASTM D4052 g/ml 0.851

Viskositet, CCS -30C (5W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 5700

Viskositet, Kinematisk 40C ASTM D445 mm²/s 66

Viskositets Index ASTM D2270  173

Lägsta Flyttemperatur ASTM D97 °C -39

Flam Punkt, PMCC ASTM D93 °C 196

Sulfat Aska DIN 51575 % wt 0.75

Viskositet, Kinematisk 100C ASTM D445 mm²/s 11.6

Produkt Prestanda
ACEA C3
MB-Approval 229.31/ 229.51
Porsche C30
VW 504 00/ 507 00

Lagring
All packages should be stored under cover. Where outside storage is unavoidable drums should be laid horizontally to
avoid the possible ingress of water and damage to drum markings. Products should not be stored above 60°C, exposed
to hot sun or freezing conditions.
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Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende
på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i
vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera
och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs.
Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av
produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personskador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa
rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra
standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.

Nordic Lubricants AB, Box 49104, 100 28 Stockholm, Sweden
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