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 3268 מספר המוצר

PAZ MULTI CVT 
  CVTעבור  נוזל ממסרה

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

  תיאור המוצר
   CVTידים בממסרות מסוג הינו נוזל ממסרה סינתטי חדשני המיועד לרכבים המצוMULTI CVT פז 

)(Continuously Variable Transmission, . נוסחת היצור מבוססת של שמנים סינתטיים וחבילת תוספים
  .התנגדות לחמצון ותכונות נגד הקצפה משופרות ,בין מתכת למתכתיציב המקנה מקדם חיכוך 

  
  

------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------  
  שימושים אופייניים

, פורד, סובארו, לניסן מיועד. CVTמסוג   מתאים לרכבים אשר נדרש עבורם נוזל ממסרה   MULTI CVTפז 
 .Chain)(או שרשרת ) Belt(מתאים לרכבים המצוידים עם רצועה   MULTI CVTפז . מיצובישי ויונדאי

  .לא מיועד עבור רכבים היברידים של טויוטה ופורד
  
  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  מתאים לשימוש

  

  מפרט   תקן 

FORD  CVT 30/MERCON C  

GM  DEX-CVT  

Hyundai CVTF  

HONDA  HMMF  

NISSAN  NS 2  

TOYOTA  TC  

MITSUBISHI CVTF-J1 
SFU MITSUBISHI  CVTF-J4 

SUBARU NS-2 /  CVTF  

MINI COOPER MB 236.2 
  
  
  

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

  

  נתון   תכונה 

@גות קינמטית צמי
oC 100       CST  7.1  

נקודת נזילות 
oC  37 -  

@  צפיפות
oC 15         0.85  

-@ צמיגות ברוקפילד
 oC40       9570  
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  רונות מוצרית

 .עמידות גבוה לגזירה 
 צמיגות יציבה בטמפרטורות גבוהות ונמוכות 
 .מונע שחיקה של חלקי הממסרה 
  .עמידות בחמצון ותכונות אנטי קצף משופרות 

  
  

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

  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

 . המוצר אינו מסווג כמסוכן 
 .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 
 .ת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצרלקבל) MSDS(העזר בדף בטיחות המוצר  

  
  

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

ן בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכו 
ל עלול להיות מושפע משינויים שלאחר "אולם יש לציין שהמידע הנ. לתאריך העדכון האחרון של מסמך זה

 .שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר, הדפסה
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


