
4100 POWER 
15W-50 

Бензинови и дизелови       

двигатели  

Technosynthese-полусинтетика 

 
УПОТРЕБА 
 

Специално проектирано за мощни двигатели, бензин или дизел, турбо или с директно 
впръскване, многоклапанни, с карбуратор или инжектор, с или без каталитичен конвертор.  
Подходящ за всички видове гориво –  оловен или безоловен бензин, дизел и LPG.  

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СТАНДАРТИ 
ОДОБРЕНИЯ 

ACEA A3 / B3, API SL / CF 

VW 501 01 - 505 00, MB-Approval 229.1 
 

* Новият стандарт API SL е много по-взискателен от API SJ  по отношение на стареенето 
на маслото,изисква качества против окисление и износване, постоянен вискозитет, 
предотвратяване  на утайки и отлагания в картера.  
Синтетичната база осигурява много висока смазочна сила и защитава двигателя при всички 
видове шофиране – градско, извънградско, високоскоростно. 
Висока защита от износване на двигателя чрез намаляване на триенето и удължаване на 
живота му. 
Вискозитетът при високи температури (SAE 50) е подходящ за двигатели, склонни към 
повишена консумация на масло. Ефикасност против отлагания и сажди,  запазва двигателя 
чист. Качества против окисление и износване, антикорозионни и противопенни свойства. 

 
ПРЕПОРЪКИ 

Интервал на смяна: по препоръка на производителя.  
Може да се смесва със синтетични и минерални масла. 
 
ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА  

Вискозитетен градус SAE J 300 15W-50 

Плътност при 20°C (68°F) ASTM D1298 0.879 

Вискозитет при100°C 
(212°F) 

ASTM D445 19.7 mm²/s 

Вискозитет при 40°C (104°F) ASTM D445 154 mm²/s 

Вискозитетен индекс ASTM D2270 147 

Точка на течливост ASTM D97 -30°C / -22°F 

Пламна точка ASTM D92 230°C / 446°F 

Алкално число ASTM D2896 8.0 mg KOH/g 
 

 

Ние си запазваме правото да променяме общите характеристики на нашите продукти, за да предложим на нашите клиенти най-новите технически 
постижения.Продуктовите спецификации са окончателни за поръчката, която е предмет на нашите общи условия за продажба и гаранция. Произведено 
във Франция.MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 – Tel : 33 1 48 11 70 00 – Fax : 33 1 48 33 28 79 – Web Site: www.motul.fr 
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