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Universal Gartengeräte-Öl 10W-30

Опис
Всесезонне моторне масло з високоякісними 
базовими маслами та високим вмістом присадок. 
Забезпечує цілий рік навіть у найважчих умовах 
застосування оптимальне мастило та відмінну 
чистоту двигуна. Перевершує вимоги таких відомих 
виробників двигунів, як, наприклад, Briggs & 
Stratton, Honda, Tecumseh та ін.

Властивості
- високий захист від зношення
- придатне для бензинових та дизельних

двигунів з турбонагнітачами та без них
- може змішуватися з наявними у продажу

моторними оливами
- перевірено на каталізаторах
- низькі втрати на випарування
- дуже хороші диспергуючі властивості
- висока стійкість до старіння
- відмінна очисна дія
- посилений змащувальний ефект
- універсально застосовується

Класифікації та допуски
ACEA A3 • ACEA B3 • API CF • API SG • API SH • API 
SJ

10W-30 
SAE J300

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

В'язкість при 40°C

В'язкість при 100°C

В'язкість при -30 °C (MRV) 

В'язкість при -25 °C (CCS) 

Індекс в'язкості 

Температура застывания

Втрати на випарування            
(по Noack)
Температура спалаху

Загальне лужне число 

Сульфатна зола

Колір по шкалі (ASTM)

0,86 g/cm³ 
DIN 51757
70 mm²/s 
ASTM D 7042-04
11,5 mm²/s 
ASTM D 7042-04
< 60000 mPas 
ASTM D 4684
<= 7000 mPas 
ASTM D 5293
155 
DIN ISO 2909
-39 °C
DIN ISO 3016
13 %
CEC-L-40-A-93
230 %
DIN ISO 2592
8,3 mg KOH/g 
DIN ISO 3771
0,9 - 1,5 g/100g 
DIN 51575
L 3,0
DIN ISO 2049

Сфера застосування
Для 4-тактних моторів газонокосарок, аварійних 
генераторів, снігоприбиральних машин та іншої 
техніки.

Застосування

Необхідно дотримуватися специфікації та 
розпорядження виробників агрегатів або 
обладнання.

Наявна упаковка
1 л пластикова каністра       1273

D-BOOKLET
1 л пластикова каністра       8037

D-RUS-UA

Наша інформація базується на ретельних
дослідженнях і вважається достовірною,
проте вона не повинна використовуватися як
обов'язкова рекомендація.

Товариство з обмеженою відповідальністю
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str. 4 89081 Ulm-Lehr

п/с 2829
89018 Ulm
Німеччина

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

сервісна гаряча лінія: 0800/8323230 
технічна гарячая лінія: +49(0)731/1420-871
www.liqui-moly.de




