SEMI-SYNTETISK
EXTREM 20W-50

#378

RACING
COMP “ZINK“

#378 Racing Comp 20W-50 är en överlägsen motorolja för racing.
Speciellt framtagen för ”noll slitage” i bil- och motorcykelmotorer
med de tuffaste driftsförhållanden en olja kan möta.
RACING COMP SAE 20w-50 är baserad av finaste polyalfaolefiner (PAO)
synteter och högviskös paraffinolja.
En kombination med speciella tillsatser är den maximerad för racing.
Utvecklad för stabilitet, ”noll slitage”
och skumbildning. Skumning skadar
vev-/ramlager under extrema förhållanden och höga varvtal.
STARK
Avancerade tillsatser med patenterade friktionsmodifierar. Ger långvarig, hal och stark smörjfilm som
klarar tryck upp till 500 000 psi. Bildar
en matris över alla metallytor vilket
förhindrar slitage vid kallstart och
under extrema förhållanden.
EGENSKAPER
- Utmärkt termisk stabilitet.
- Oöverträffad mot oxidation.
- Stark smörjfilm med Moly & Zink.
- Låga volatilitetsegenskaper.
- God resistens vid blandning med
alkoholbaserade bränslen.
- Utmärkt skydd mot avlagringar.
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- Exceptionellt skydd mot termisk
nedbrytning i hög oljetemperatur.
- Bra pumpbarhet i kyla.
- Viskositetsstabil mellan oljebyten.
- Extra förstärkt, skydda lyftare
och kamaxlar mot förslitning.
- Helt skumningsfri.
- Bra köldegenskaper.
- Förlänger bytesintervallen.
REKOMMENDERAS TILL:

Högpresterande racemotorer i bilar
med eller utan turbo & kompressor.
För alla 4-takts luft och vattenkylda
motorcyklar inkl transmission med
våt koppling.
UPPFYLLER / ÖVERTRÄFFAR:
API SN, MB 229.1, 229.3,
MIL-PRE- 46152E, CID A-A-52039B,
Ford M2C153-G, ESR-M2C127-B,
ESR-M2C179A, SSM 29011-A, GM,
Chrysler MS9767, Harley-Davidson®
V-Twin, JASO (T903) MA-2 spec, och
JASO JIS K2215.
EJ FÖR: 4-cyl marin motorer med
spec NMMA FC eller FC-W.

SAE :
VISKOSITET 40°C :
100°C :
150°C :
:VISKOSITETS INDEX :
FLYTTEMP :
FLAMPUNKT :
SKUMTEST (ASTM D-892) I :
SEKVENS II :
SEKVENS III :
SEKVENS IV :
SKUMTEST HIGH TEMP :
ZINKINNEHÅLL % :
FOSFORINNEHÅLL % :
FÖRPACKNINGAR :
ART. NR :

20w-50
156 cst
20 cst
5,3 cst
140
-40 °C
235 °C
0
0
0
0
0
0,1519
0,1377
1 L, 4 L, 20 L
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