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Top Tec 4410 5W-30

Опис
Особливо підходить для автомобілів Renault. 
Високотехнологічна моторна олива з хорошими 
антифрикційними властивостями на основі 
технології синтезу. Перешкоджає шкідливим 
відкладенням, забезпечує надійне змащення, 
максимальний захист і високу потужність. 
Забезпечує швидке постачання мастила у двигун і 
до  турбонагнітача.

Властивості
- відмінна стійкість змащувальної плівки
- швидко змащує
- чудова поведінка при високому тиску і зсуві
- запобігає виникненню відкладень
- чудова чистота двигуна
- оптимальна стабільність до старіння
- гарантує низьке споживання палива
- перевірено на каталізаторах і турбонагнітачах

Специфікації / допуски
ACEA C3 • MB-Approval 226.52 • Renault RN 17

LIQUI MOLY рекомендує цей продукт 
додатково для транспортних засобів або 
агрегатів, для яких потрібні такі 
специфікації або номери оригінальних 
запасних частин
Renault RN 0700* • Renault RN 0710* • *except 
Renault Sport/Alpine

5W-30 
SAE J300
0,85 г/см³
DIN 51757
68 мм²/с
ASTM D 7042-04
11,8 мм²/с
ASTM D 7042-04
< 60000 мПа•c
ASTM D4684
≤ 6600 мПа•c
ASTM D5293
170 
DIN ISO 2909
≥ 3,5 мПа•c
ASTM D5481
-39 °C
DIN ISO 3016

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 -35 °C (MRV) 

В'язкість при -30 °C (CCS) 

Індекс в'язкості

HTHS при 150 °C      

Температура застигання

Втрати на випарування 
(по Noack)

10,6 %
CEC-L-40-A-93

230 °C
DIN ISO 2592
9,3 мг KOH/г
DIN ISO 3771
≤ 0,8 г/100г
DIN 51575
4 
DIN ISO 2049

Технічні дані
Температура спалаху

Загальне лужне число 

Сульфатна зола       

Колір по шкалі (ASTM)

Сфера застосування
Для всіх бензинових двигунів (крім RS і Alpine), всіх 
дизельних двигунів без сажового фільтру, а також 
для дизельних двигунів з сажовим фільтром, 
починаючи з 2018 модельного року. Підходить для 
турбодвигунів і двигунів з каталізаторами.

Застосування
Необхідно дотримуватися специфікації і приписи 
виробника агрегату або ж автомобіля! Оптимальна 
ефективність можлива тільки при використанні 
чистого, незмішаного з іншими, продукту.

21402
BOOKLET
21403
BOOKLET
21404
BOOKLET

Наявна упаковка
1 л пластикова каністра

4 л пластикова каністра    

5 л пластикова каністра   

20 л пластикова каністра 21399
D-BOOKLET

60 л металева бочка 21400
D-GB

205 л металева бочка 21401
D-GB

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




