
- швидка подача оливи  при низьких температурах
- відмінна чистота двигуна
- найвищий захист від зношення і надійність

змащування
- висока стабільність до зсуву
- висока стабільність до високих температур
- низькі втрати оливи на випаровування
- економія палива і скорочення шкідливих
   викидів
- протестовано і схвалено для турбомоторів і

каталізаторів
- змішується з усіма стандартними моторними

оливами

Специфікації та допуски:
API SN ∙ ILSAC GF-5

LIQUI MOLY рекомендує даний продукт
додатково для транспортних засобів або
агрегатів, для яких потрібні такі специфікації
або номери оригінальних запасних частин:
Kia ∙ Mazda ∙ Isuzu ∙ Suzuki ∙ Chrysler MS-6395 ∙ 
Daihatsu ∙ Ford ∙ Subaru ∙ Hyundai ∙ Nissan ∙ GM 
6094 M ∙ Mitsubishi ∙ Toyota ∙ Honda

10W-30
0,870 g/cm³
DIN 51757
76,0 mm²/s
DIN 51562
12,0 mm²/s
DIN 51562
154
DIN ISO 2909

Технічні дані 
Клас в'язкості SAE 
Густина при 15 °C

В'язкість при 40 °C 

В'язкість при 100 °C 

Індекс в'язкості 

Температура спалаху 226 °C
DIN ISO 2592
-36 °C
DIN ISO 3016

Температура застигання

Лужне число 7,5 mg KOH/g
DIN ISO 3771

Сфера застосування
Спеціальна, HC-синтетична, всесезонна моторна 
олива для японських і американських двигунів з 
турбонаддувом і без нього, а також з інтеркулерами. 
Спеціально призначена для подовжених інтервалів 
зміни оливи. Також рекомендується як оптимальний 
мастильний матеріал для генераторів, мотонасосів 
та іншої спецтехніки, для якої рекомендована 
зазначена в'язкість і рівень якості.

Застосування
При використанні слід дотримуватися рекомендацій 
виробників автомобілів та техніки. Оптимальна 
ефективність можлива тільки при використанні 
чистого, незмішаного з іншими, продукту!

7614
D-GB-ARAB-RUS-KZ
7523
D-RUS-UA
7613
D-GB-ARAB-RUS-KZ

Доступні фасовки
1 л пластикова каністра

1 л пластикова каністра

4л пластикова каністра

4 л пластикова каністра 7524
D-RUS-UA

205 л металева бочка 7526
D

Наша інформація базується на ретельних
дослідженнях і вважається достовірною,
проте вона не повинна використовуватися
як обов'язкова рекомендація.
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Special Tec AA 10W-30

Опис
Сучасна малов'язка моторна олива преміум-класу - 
спеціальний продукт для цілорічного застосування в 
автомобілях японського та американського 
виробництва. HC-синтетична всесезонна малов'язка 
моторна олива, вироблена за новітніми 
технологічними вимогами. Забезпечує найкращу 
чистоту деталей двигуна, знижує втрати потужності на
тертя і захищає від зношення. Це дозволяє одночасно 
економити паливо і подовжити термін служби мотора. 
Залежно від інструкції виробника може 
використовуватися до 40 000 км.

Властивості

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Phone: +49 (0)731/1420-13
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




