Ásványi kenőanyag dízel motorokhoz.

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK
Nemzetközi specifikációk
ACEA CF/SF

ALKALMAZÁSI TERÜLET
A TOTAL RUBIA S 40 egy ásványi kenőanyag, amely ajánlott régi dízelmotorokhoz szállítmányozás, földmunkagépek,
mezőgazdasági járművekhez.
Helyhez kötött motorokhoz is alkalmas.
A TOTAL RUBIA S 40 megfelel minden dízel motorhoz, amikor SAE 40 fokozatú kenőanyag van előírva.

TELJESÍTMÉNY ÉS FOGYASZTÓI ELŐNYÖK
A TOTAL RUBIA S 40 jól ellenáll az oxidációnak, megakadályozza a lerakódások és lakkosodás képződését.
Detergens, diszpergens és kopásgátló tulajdonságai tisztán tartják a motort, és meggátolják a korom, iszap és a dugattyú
lerakódások képződését.
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Rendeltetésszerű használat mellett a kenőanyag nem okoz egészségkárosodást.
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FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK*
TOTAL RUBIA S40
Sűrűség 15°C-on
Kinematikai viszkozitás 40°C-on
Kinematikai viszkozitás 100°Con
Viszkozitás-index
Lobbanáspont
Folyáspont
T.B.N
Szulfáthamu tartalom

Kg/m3
mm2/s
mm2/s
°C
°C
mg KOH/g
% m/m

Módszer
ASTM D1296
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
ASTM D2896
ASTM D874

Értékék
880
126,2
13,3
99
>220
-24
11
1,52

* A fentiekben említett jellemzők átlag értékek, melyek esetében bizonyos eltérés előfordulhat a gyártás során, ezek nem jelentenek specifikációkat.

AJÁNLÁSOK
A termék használata előtt javasoljuk ellenőrizni a gépjármű szerviz könyvét: az olaj leeresztése a gyártó előírása szerint történjen.
o

A termék nem tárolható 60 C feletti hőmérsékleten. Kerülni kell az erős napfényt, az extrém hideg vagy magas hőmérséklet
változatokat.
Minden csomagolást védeni kell a rossz időjárási körülményektől. A hordókat vízszintesen kell tárolni, hogy elkerülje a vízzel való
esetleges szennyeződést és a termék címkéjének károsodását.

EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG, KÖRNYEZET VÉDELME
A rendelkezésre álló információk alapján ez a termék nem okoz káros egészségügyi hatásokat a rendeltetésszerű alkalmazás során,
és a Biztonsági Adatlap (MSDS) által előírt ajánlásokat követik. Kérésre elérhető a helyi kereskedőnél vagy a web oldalunkon:
www.total.hu - « Szolgáltatások => Dokumentumok » menüben
Ez a termék nem használható olyan alkalmazásokhoz, amelyekre nem javasolt.
Az elhasznált termék és csomagolóanyag elszállításakor, ügyeljen a környezet védelmére és a helyi előírások betartására.
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