
Syntrax Long Life 75W-90
Akselolie – forskellige køretøjer

Beskrivelse
Castrol Syntrax Longlife 75W-90 er et syntetisk multigrade-smøremiddel til slutdrev. Det anbefales af Castrol først og
fremmest til slutdrev i tunge erhvervskøretøjer og er godkendt af MAN, Scania og ZF. Specielt designet og godkendt af
BMW til brug i alle BMW slutdrev, der er udstyret med traditionelt differentiale (ikke LSD).

Fordele
Bedre brændstoføkonomi og nedsatte emissionsværdier på grund af afbalancerede viskositets- og
friktionsegenskaber.
Suveræne flydeegenskaber ved lave temperaturer giver en optimal beskyttelse ved start under alle forhold.
Fremragende varme- og oxideringsstabilitet sikrer slutdrevenes og differentialernes renhed, hvilket muliggør
forlængede skifte- og serviceintervaller.
Optimale antislid- og højtryksegenskaber ved alle omgivende temperaturer og belastninger
Enestående temperaturnedsættelse og forskydningsstabilitet forbedrer slutdrevenes ydelse og forlænger deres
levetid.

Fysiske data

Navn Metode Enheder Syntrax Long Life 75W-90

Densitet ved 15 °C, relativ ASTM D1298 g/ml 0.858

Udseende Visuel - Klar og lys

Viskositet, kinematisk 100 °C ASTM D445 mm²/s 15.4

Viskositetsindeks ASTM D2270-93 Ingen 161

Viskositet, Brookfield ved -40 °C ASTM D2983 mPa.s (cP) 50400

Flydepunkt ASTM D97 °C -57

Flammepunkt, COC ASTM D92 °C 224

Viskositet, kinematisk 40 °C ASTM D445 mm²/s 101

Specifikationer
API GL-5

MAN 342 Typ S1

Scania STO 1:0

ZF TE-ML 05B,12B,17B,19C,21B

BMW (Non LS Rear Axles)
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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.
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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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