
MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30
synteettinen moottoriöljy

MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 on erittäin suorituskykyinen, matalatuhkainen synteettinen moottoriöljy, jolla on
erinomaiset virtausominaisuudet. Tuotettu kaksoisvoitelukalvotekniikalla, sisältää kompleksilisäaineita, jotka
takaavat autolle parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja pitkät öljynvaihtovälit.

Käyttö

VW/Skoda/Seat-bensiini- ja -dieselmoottorit, joiden öljynvaihtoväli on
pitkä

Dieselmoottorit, joiden suoraruiskutus käyttää Common Rail
-tekniikkaa ja PD TDI -järjestelmää

Ajoneuvot, joissa on hiukkassuodatin tai kolmitiekatalysaattori

Lyhyen ja pitkän matkan henkilöautojen ja kevyiden (< 3,5 t)
hyötyajoneuvojen moottorit

VW/Skoda/Seat-bensiini- ja -dieselmoottorit, joiden öljynvaihtoväli on
pitkä

Dieselmoottorit, joiden suoraruiskutus käyttää Common Rail -tekniikkaa
ja PD TDI -järjestelmää

Ajoneuvot, joissa on hiukkassuodatin tai kolmitiekatalysaattori

Lyhyen ja pitkän matkan henkilöautojen ja kevyiden (< 3,5 t)
hyötyajoneuvojen moottorit

Ominaisuudet ja edut

KaksoisvoitelukalvotekniikkaEstää metallipintojen kosketuksen ja kulumisen muodostamalla
moottorin normaalin toiminnan aikana nestekalvon ja äärimmäisen
kuormituksen alla molekyylitasolla suojaavan kerroksen

Estää metallipintojen kosketuksen ja kulumisen muodostamalla
moottorin normaalin toiminnan aikana nestekalvon ja äärimmäisen
kuormituksen alla molekyylitasolla suojaavan kerroksen

Kaksoisvoitelukalvotekniikka

Matala pitoisuus sulfatoitunutta
tuhkaa, rikkiä ja fosforia (matala
SAPS-pitoisuus)

Pitkä katalysaattorin ja hiukkassuodattimen käyttöikäPitkä katalysaattorin ja hiukkassuodattimen käyttöikäMatala pitoisuus sulfatoitunutta
tuhkaa, rikkiä ja fosforia (matala
SAPS-pitoisuus)

Äärimmäisen hyvä
kylmäjuoksevuus
Tekee käynnistämisestä helppoa myös äärimmäisen kylmissä
olosuhteissa, mikä pidentää auton akun käyttöikää

Tekee käynnistämisestä helppoa myös äärimmäisen kylmissä
olosuhteissa, mikä pidentää auton akun käyttöikää

Äärimmäisen hyvä
kylmäjuoksevuus

Matala haihtuvuusAlentaa moottoriöljyn kulutusta ja vähentää haitallisten aineiden
päästöjä
Taloudellinen käyttö

Alentaa moottoriöljyn kulutusta ja vähentää haitallisten aineiden
päästöjä
Taloudellinen käyttö

Matala haihtuvuus

Poikkeuksellisen hyvä lämpö- ja
hapettumisstabiliteetti
Vähentää liejun syntyä alhaisissa lämpötiloissa ja jäämien syntyä
korkeissa lämpötiloissa

Vähentää liejun syntyä alhaisissa lämpötiloissa ja jäämien syntyä
korkeissa lämpötiloissa

Poikkeuksellisen hyvä lämpö- ja
hapettumisstabiliteetti

Äärimmäisen pitkä öljyn
käyttöikä
Auttaa vähentämään seisokkeja, käyttökustannuksia ja
ympäristövaikutuksia

Auttaa vähentämään seisokkeja, käyttökustannuksia ja
ympäristövaikutuksia

Äärimmäisen pitkä öljyn käyttöikä

Erinomainen noen käsittelySuojaa nokijäämiltä ja seinämien kiillottumiseltaSuojaa nokijäämiltä ja seinämien kiillottumiseltaErinomainen noen käsittely

Tekniset tiedot ja hyväksynnät

Viskositeettiluokitus: SAE 5W-30
API SN
VW 504 00/507 00
MB-Approval 229.51

ACEA C3
API SP
BMW Longlife-04

ACEA C3
API SP
BMW Longlife-04

Valmistaja ja jakelija: MOL-LUB Ltd.
Sähköposti: lubricants@mol.hu Web: mollubricants.com
Tekninen palvelu: H-1117 Neumann János u. 1/E.
Puh: + 36 (1) 464 0236  Sähköposti: lubtechdesk@mol.hu
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MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30
synteettinen moottoriöljy

Ominaisuudet

Ominaisuudet Tyypilliset arvot

0,852Tiheys 15 °C:ssa [g/cm3]

68,9Kinemaattinen viskositeetti 40 °C:ssa [mm2/s]

11,9Kinemaattinen viskositeetti 100 °C:ssa [mm2/s]

170Viskositeetti-indeksi

-42Jähmepiste [°C]

210Leimahduspiste (Cleveland) [°C]

Taulukossa mainitut ominaisuudet ovat tuotteen tyypillisiä arvoja, eikä niitä pidä tulkita määräyksiksi.

Säilytys- ja käsittelyohjeet

Säilytä alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa, jossa on riittävä ilmanvaihto.
Eristettävä avoimista liekeistä ja muista sytytyslähteistä.
Suojattava suoralta auringonvalolta.
Tuotteen kuljetuksen, säilytyksen ja käytön aikana on noudatettava mineraaliöljyjä koskevia työturvallisuus- ja
ympäristönsuojelumääräyksiä.
Lisätietoja on tuotteen käyttöturvallisuustiedotteessa.
Moottoriöljyt ovat valmiita voiteluainevalmisteita, joissa lisäaineet ovat tarpeettomia ja saattavat aiheuttaa ennalta
arvaamattomia haittavaikutuksia.
Valmistaja ja jakelija eivät ole vastuussa tällaisista mahdollisista vahingoista.
Alkuperäisessä astiassa suositelluissa säilytysolosuhteissa: 60 kuukautta
Suositeltu säilytyslämpötila: max. 40°C
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