
Date despre produs

Castrol EDGE 10W-60
Îmbunătăţit cu TITANIUM FST™ - Putere pentru performanţă maximă

Descriere
Progresele înregistrate de tehnologia motoarelor au condus la creşterea puterii ş i eficienţei, ceea ce înseamnă că
motoarele sunt supuse unor solicitari mai mari ş i funcţionează sub presiune mai mare decât înainte.Singurul  lucru
care ţine la distanţă componentele metalice ale motorului este uleiul, ca atare, acesta trebuie să fie puternic ş i să
rămână astfel.

Castrol EDGE este gama noastră cea mai puternică ş i mai avansată de uleiuri de motor. Tehnologia sa TITANIUM
FST™  dublează puterea peliculei de ulei, împiedicând rupturile în pelicula de ulei ş i reducând frecarea.

Castrol EDGE cuTITANIUM FST™: vă ajută motorul să funcţioneze optim.

Domeniul de aplicare
Castrol EDGE 10W-60 este adecvat pentru utilizarea la motoarele de maş ini pe benzină ş i diesel, pentru care
producătorul recomandă un lubrifiant ACEA A3/B3, A3/B4, API SN/CF sau un lurifiant 10W-60 o specificaţie anterioară.
 
Castrol EDGE 10W-60a fost aprobat exclusiv BMW, pentru  modelele BMW M-Models care cer un lubrifiant 10W-60.
 
Castrol EDGE 10W-60 este aprobat pentru vehiculele care cer un lubrifiant cu  specificatiile VW 501 01 / 505 00 ,
SAE 10W-60.

Avantaje
Castrol EDGE  10W-60 imbunătăţit cu TITANIUM FST™ asigura putere remarcabila, vă dă încredere să cereţi
performanţă maximă de la autoturismele sport ,  competitie si motoarele puternice de ultima tehnologie , funcţionând la
presiuni ş i temperaturi  mari, care necesită un ulei cu o putere si performante certificare, dovedite 
 
Castrol EDGE  10W-60:
 

Mareste performanţa motorului pe termen scurt ş i lung
Reduce depunerile de pe motor, contribuind astfel la cresterea performanţei motorului
Permite niveluri de protecţie neatinse până acum, într-o diversitate de condiţii ş i temperaturi de conducere
 Furnizează ş i menţine o putere  maximă pe o perioadă mai lungă,chiar ş i atunci când este sub presiune
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Caracteristici tipice

Nume Metoda Unitate de masura Castrol EDGE 10W-60

Densitate relativa @ 15C, ASTM D4052 g/ml 0.853

Viscozitate cinematica 100C ASTM D445 mm²/s 22.7

Viscozitate, CCS -25C (10W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 4879

Viscozitate cinematica, 40C ASTM D445 mm²/s 160

Indice de vascozitate ASTM D2270 None 173

Punct de congelare ASTM D97 °C -39

Punct de autoaprindere , PMCC ASTM D93 °C 203

Cenusa sulfat ASTM D874 % wt 1.29

Performantele cerute produsului
ACEA A3/B3, A3/B4
API SN/CF
BMW Exclusive approval for BMW M-Models
VW 501 01 / 505 00

Stocare
Toate ambalajele vor fi stocate in spatii acoperite. Acolo unde depozitarea se face in spatii neacoperite , butoaiele vor fi
culcate pentru a preveni impurificarea cu apa si a nu se deteriora marcajele de pe butoi . Produsele nu trebuiesc
depozitate la temperaturi care sa depaseasca  60°C, expuse la soare puternic sau conditii de inghet
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Aceasta fisa tehnica precum si informatiile pe care le contine sunt considerate exacte de la data tiparirii. Totusi, nicio garantie nu poate fi oferita, în mod direct
sau indirect, privind exactitatea sau caracterul complet al acestora. Informatiile furnizate se bazeaza pe teste standard efectuate în conditii de laborator si sunt
oferite exclusiv în scop de îndrumare. Utilizatorii sunt sfatuiti sa se asigure ca au în vedere ultima versiune a acestei fise tehnice. Este responsabilitatea
utilizatorului sa evalueze si sa utilizeze produsele în conditii de siguranta, sa aprecieze oportunitatea utilizarii pe care o intentioneaza, precum si sa respecte
legile si celelalte reglementari aplicabile. Pentru toate produsele nostre exista disponibile Fise Tehnice de Securitate, ce trebuie consultate pentru obtinerea
informatiilor corespunzatoare privind depozitarea, manipularea în siguranta precum si eliminarea produselor. BP plc si filialele sale nu îsi asuma nicio
responsabilitate în cazul unor daune sau vatamari rezultate în urma unei utilizari anormale a produselor, a oricarei nerespectari a recomandarilor facute sau
datorate riscurilor inerente legate de natura produselor. Toate produsele, serviciile si informatiile furnizate sunt oferite în conformitate cu conditiile noastre
standard de vânzare. În cazul în care doriti informatii suplimentare, trebuie sa contactati reprezentantul nostru local.

Castrol Lubricants RO S.R.L., Str. Izvor, no 92-96, Sect. 5 Bucuresti
Tel; 004 021 303 05 00 Fax; 004 021 319 44 11
www.castrol.com/ro
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