300V Le Mans
20W-60
Моторно масло за
състезателни автомобили
100% Синтетика – Двойноестерна технология
УПОТРЕБА

Моторно масло за състезателни автомобили с двигатели с или без турбо, спортни двигатели,
работещи при много висока температура и обороти: състезания на писта, ендуро, 24 Часа на Льо
Ман, рали Париж-Дакар, състезания върху кал , сняг или лед...За двигатели с много високо ниво
на смесване на горивото с маслото.
Други приложения : Бензинови или дизелови двигатели, турбо, с директно впръскване и
каталитични конвертори, класически и ретро автомобили.
ИЗПЪЛНЕНИЕ

СТАНДАРТИ
Референтен тим

Надвишава съществуващите стандарти.
Larbre Competition, Le Mans 24H, FIA GT...

Двойноестерна технология : максимална устойчивост на масления филм, устойчивост на много
високи температури.
Модификатор на триенето: максимална мощност, намаляване на работната температура.
Стабилност на налягането на маслото при всякакви условия.
Максимална износоустойчивост.
Перфектна чистота на двигателя.
Вискозитетът 20W-60 абсорбира горивото, попаднало в маслото и поддържа високо маслено
налягане. Двигателят може да работи при много висока температура.

ПРЕПОРЪКИ

Смяна на маслото: в зависимост от начина на употреба.
Може да се смесва със синтетични и минерални масла.
ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА
Висозитетен градус

SAE J 300

Плътност при 20°C (68°F)
Вискозитет при 40°C (104°F)
Вискозитет при100°C (212°F)
Вискозитет при 150°C (302°F)
Вискозитетен индекс
Точка на течливост
Точка на възпламеняване
Алкално число

ASTM D1298
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D4741
ASTM D2270
ASTM D97
ASTM D92
ASTM D2896

20W-60
0.884
170 mm²/s
22.9 mm²/s
7.17 mPa.s
162
-33°C / -27°F
222°C / 431°F
11.7 mg KOH/g
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