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PAZ 4T BIKE 15W-50  
  פעימות 4לאופנועים  תסינתטיבתערובת שמן מנוע 

  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  תיאור המוצר
  .פעימות של אופנועים 4למנועי מלא שמן סינתטי הוא      PAZ 4T BIKE 15W-50שמן

 .האירופאיםו לשמן עמידות בדרישות היצרנים היפניםהשמן מבוסס על תוספים מתקדמים ביותר המקנים 
  .חבילת התוספים מאפשרת ניקיון מירבי של המנוע ועמידות בשחיקה

לפיכך שמן המנוע מכיל תוספים מיוחדים . גיר והמצמד, אופנועים מצויידים במערכת שימון אחת עבור המנוע
 .ל"מכלולים הנהחלקה של המצמד ומאפשרים פעולה אופטימלית של האשר מונעים 

  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  שימושים אופייניים
 .מקוררי אויר או נוזל, פעימות 4עבור אופנועים 

  JASO T 903מאושר 
  
  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  )אישורים הרשומים בטבלה /תקנים/המוצר מתאים למפרטים( אישורים/מפרטים

  

  מפרט   תקן 

API  SL  

JASO  מאושר  MA/MA2  

    

  
  
  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  תכונות אופייניות

  

  נתון   תכונה 

 SAE  15W-50צמיגות 
  Cst 1000C  16.3-21.9צמיגות ב 

  150C Kg/Lit  0.878צפיפות 

  - MAX 0C  27נקודת נזילות 

TBN  6.5  

  
  
  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  יתרונות מוצר

 .JASO T903מתאים לדרישות האחרונות של  
 .בעל תכונות חיכוך המשפרות את ביצועי המצמד 
 .ונוזלמתאים לכלים מקוררי אויר  
 .סיכה מעולה בפעולה מאומצת של המנוע 
 .יציבות תרמית טובה 
  .צריכת שמן נמוכה 
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  אחסון
 . יש לשמור על האריזה סגורה תמיד למניעת חדירת לחות או מי גשם 
  .מומלץ להשכיב החבית, אם לא תחת גג. רצוי תחת גג במקום יבש 

  
  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  בטיחות

 . אינו מסווג כמסוכן המוצר 
 .אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה, כמרבית מוצרי הסיכה 
 . מומלץ לשמור על היגיינה אישית בעת השימוש במוצר  
 . או העיניים/מנע מגע ממושך עם העור ו 
 . או חום/הרחק ממקור אש ו 
 .אודות בטיחות השימוש במוצר לקבלת מידע פרטני) MSDS(העזר בדף בטיחות המוצר  

  
  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  הערה

בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון  
ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר "אולם יש לציין שהמידע הנ. כון האחרון של מסמך זהלתאריך העד

 .שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר, הדפסה
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


