
- оптимальний тиск масла при всіх умовах
застосування
- висока стабільність
- швидке прокачування при низьких температурах
- довгий термін служби двигуна
- легкий хід мотору
- відмінний захист від зношення
- чудова чистота двигуна
- оптимальна стабільність до старіння
- відмінна поведінка при (високих) температурах
- висока надійність змащення
- перевірено на каталізаторах і турбонагнітачах
- економить паливо і знижує викиди шкідливих
речовин

Специфікації і допуски
API SP ∙ ILSAC GF-6B

LIQUI MOLY рекомендує даний продукт 
додатково для транспортних засобів або 
агрегатів, для яких необхідні наступні 
специфікації або номери оригінальних 
запчастин:
Honda ∙ Lexus ∙ Suzuki ∙ Toyota

Технічні дані
0W-16
SAE J 300
0,845 г/см³
DIN 51757
38,0 мм²/с
ASTM D 7042-04
7,2 мм²/с
ASTM D 7042-04
< 60000 мПа•c
ASTM D 4684
<= 6200 мПа•c
ASTM D 5293
155
DIN ISO 2909

Клас в'язкості SAE 
(моторні оливи)
Густина при 15°C

В'язкість при 40°C

В'язкість при 100°C

В'язкість при -40 °C
(MRV)
В'язкість при -35 °C
(CCS)
Індекс в'язкості

HTHS при 150 °C >= 2,3 мПа•c
ASTM D 5481

Технічні дані
Температура застигання -45 °C

DIN ISO 3016
12,5 %
CEC-L-40-A-93

Втрати на випарування (по 
Noack)
Температура спалаху 224 °C

DIN ISO 2592
8,3 мг KOH/г
DIN ISO 3771
0,9 г/100г
DIN 51575

Загальне лужне число 

Сульфатна зола 

Колір по шкалі (ASTM) L 2,5
DIN ISO 2049

Сфера застосування
Оптимально підходить для сучасних азійських та 
американських бензинових двигунів. Спеціально 
для подовжених міжсервісних інтервалів і високих 
вимог до двигуна.

Застосування
Необхідно дотримуватися приписів виробника  
агрегату чи автомобіля! Оптимальна ефективність 
можлива лише використанні чистого, незмішаного з 
іншими, продукта.

Наявна упаковка
1 л пластикова каністра 21326 BOOKLET
4 л пластикова каністра 21327 BOOKLET
5 л пластикова каністра 21328 BOOKLET
20 л пластикова каністра 21324 D-GB-I-F-E-P-  
                DK-FIN-N-S
60 л жестяная бочка  21325 D-GB
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Опис
Моторне масло преміум-класу з хорошими 
антифрикційними властивостями. Чудово захищає 
від зношення, знижує витрату масла і палива, 
підтримує двигун у чистоті і забезпечує швидке 
змащення.

Властивості

Наша інформація базується на ретельних 
дослідженнях і вважається достовірною, 
проте, вона повинна використовуватися 
тільки для необов'язкових рекомендацій.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax:   +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Service-hotline: 0800/8323230
Technical hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de




