
Produktdata

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4
Syntetisk teknologi som hjælper motoren til at få et længere liv

Beskrivelse
Det er mere end bare olie. Det er teknologi i flydende form
Castrol GTX er en af verdens højest værdsatte motorolier.

Den moderne verden udsætter motorer for store udfordringer. Ringe brændstofkvalitet, varme og skrappe
kørebetingelser kan alt sammen føre til dannelse af slam, som i sidste ende kan være med til at forkorte motorens
levetid. Slam er det klæbrige resultat af aflejringer, som dannes i en motors vitale olieveje, og det kan forhindre olien i at
beskytte motoren.
Castrol GTX Ultraclean er skabt med syntetisk teknologi, som har en fremragende ydeevne. Castrol GTX Double Action
formlen fjerner gammelt slam og beskytter mod dannelse af ny slam, og den giver derfor mere kontrol over de krævende
betingelser, motoren fungerer under.

Hjælp motoren til at få et længere liv med Castrol GTX Ultraclean.

Anvendelsesområde
Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4 kan anvendes til benzin- og dieselmotorer, hvor producenten anbefaler en olie
med specifikationen ACEA A3/B4, A3/B3, API SL/CF eller tidligere specifikationer for et 10W-40 smøremiddel.
 
Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4 er godkendt til brug i motorer, som kræver MB-Approval 229.1 og
specifikationen VW 501 01/505 00, eller som overholder Fiat 9.55535-D2 eller Fiat 9.55535-G2.
 
Læs mere om specifikationer i manualen til bilen. 

Fordele
Castrol GTX Ultraclean:
• Giver 50% bedre beskyttelse mod slamaflejringer i motoren sammenlignet med de skrappeste branchestandarder*
• Avanceret beskyttelse mod nedbrydning af viskositet og termisk sammenbrud
• Fremragende beskyttelse mod aflejringer ved høje temperaturer
• Baseolier af højeste kvalitet og anti-slid additiver medvirker til at forlænge motorens levetid
 
* 50% renere end branchestandarder som målt ved API SL Seq. VG Sludge test.
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Fysiske data

Navn Metode Enheder Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4

Densitet ved 15 °C, relativ ASTM D4052 g/ml 0.866

Viskositet, kinematisk 100 °C ASTM D445 mm²/s 14.7

Viskositet, CCS -25C (10W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 6900

Viskositet, kinematisk 40 °C ASTM D445 mm²/s 99

Viskositetsindeks ASTM D2270 None 155

Flydepunkt ASTM D97 °C -36

Flammepunkt, PMCC ASTM D93 °C 204

Sulfateret aske ASTM D874 % wt 1.3

Specifikationer
ACEA A3/B3, A3/B4
API SN
Meets Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2
MB-Approval 229.1
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 501 01 / 505 00

Opbevaring
Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned,
så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved
temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.

Castrol GTX Ultraclean 10W-40 A3/B4
24 Jul 2019
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise
eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere
anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurderer at brugen af produktet sker i henhold til
sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle
vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller
datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller
skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De
ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.

Nordic Lubricants A/S , Arne Jacobsens Allé 7, 5. , 2300 København S
Tlf: 708 070 54 Fax: 702 471 06 kundeservice @castrol.dk
www.castrol.dk
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