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 3238 מספר המוצר

 W20-50פז אקסטרים 
 שמן מנוע למנועי בנזין ודיזל קל

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

 תיאור המוצר
לשימוש , ויתוהנדסת נוזלים בטכנולוגיה עכש הוא שמן מנוע מתקדם המבוסס על W20-50פז אקסטרים 

 .במנועי בנזין ודיזל ברכב נוסעים פרטי
 . מבטיחים הגנה משופרת למנועAPI SL/CF בשילוב עם האיכות הגבוהה W20-50הצמיגות 

 .גם במנועים מהדור הקודם השמן מספק סיכה יעילה בהתנעת מנוע קר ובתנאי תפעול במזג אויר חם
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 שימושים אופייניים

וכן למנועי הדיזל המותקנים במוניות , כולל מנועים עם גידוש טורבו, השמן מיועד לשימוש בכל מנועי הבנזין
 .בהתאם להמלצות יצרני המכוניות, לה במשך תקופות שימוש ארוכותהוא מיועד לפעו. וברכב מסחרי קל

 
 

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

 
 תקן  טמפר 
API SL/CF 

ACEA A3/B3 
 
 

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

 
 נתון  תכונה 

 W20-50 צמיגות
 0.89 ק"סמ/משקל סגולי גרם

 17.5-19.5 סנטיסטוקס, C1000-צמיגות ב
 -C0 24, נקודת נזילות

 8.5 'ג/KOHג "מ, )TBN(בסיסיות כוללת 
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 יתרונות מוצר

 .לחץ שמן תקין ותצרוכת שמן מבוקרת 
 . והספק המנועשמירה על יעילות 
 .במיוחד במנגנונים מרובי שסתומים, הגנה משופרת על חלקי המנוע מפני בלאי 
 .תכונה חשובה במיוחד בתנאי מזג אויר חם, עמידות משופרת בפני חמצון 
 .קורוזיה והיווצרות בוצה, חומציות, הגנה משופרת בפני השפעות פיח 
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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 
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  ואיכות הסביבהבטיחות
 . מסוכןחומר המוצר אינו מסווג כ 
 .אין המוצר מהווה סיכון בריאותי כאשר משתמשים בו בצורה נאותה, כמרבית מוצרי הסיכה 
 . גיינה אישית בעת השימוש במוצרי מומלץ לשמור על ה 
 . או העיניים/מגע ממושך עם העור ומנע  
 . או חום/הרחק ממקור אש ו 
 .לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר) MSDS (העזר בדף בטיחות המוצר 
 . חייב להתקיים בהתאם לתקנות המשרד להגנת הסביבהמוצר משומש /סילוק המוצר 
 . נת הסביבהי המשרד להג" שמן יש להעביר  למתקן מחזור שמנים  המאושר ע 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 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. מך זהלתאריך העדכון האחרון של מס

 .שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר, הדפסה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


