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  1908מספר המוצר 

  10w-30  י'אנרג
  לוגיה סינתטית למנועי בנזין ודיזל חדישיםושמן מנוע בטכנ

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

  תיאור המוצר
 4הפועלים במחזור של ,לוגיה סינתטית למנועי בנזין ודיזל חדישיםוהינו שמן מנוע בטכנ 10w-30 י'אנרגשמן 

  .פעימות
  .והצמיגות של השמן מתאימים המיוחד לדרישות המקובלות ברכב היפני והאמריקאיהאיכות 

  .השמן מבוסס על טכנולוגית תוספים חדשנית ומתקדמת
מאפשרת התנעת מנוע קלה וזרימה טובה של השמן בתנאים של טמפרטורות נמוכות   10w/30דרגת הצמיגות 

  .תוך כדי הקפדה על רמה גבוה של הגנה למנוע
  
  

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

השמן מתאים לרכבים פרטים . מיועד לרכבים המצוידים במנועי בנזין ודיזל חדישים 10w-30 י'אנרגשמן  
  .ים קלים וכן לרכב כבדיומסחר

 .מתאים לרכבי בנזין ודיזל עם ובלי טורבו 
משמש כשמן מנוע אחיד ומאפשר צמצום סוגי השמנים אצל לרוחות בעלי צי רכב   10W-30י'אנרגשמן  

 .מעורב בנזין ודיזל
 .מתאים לרכבי טויוטה בנזין ודיזל 

 
  

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

  

 מפרט  תקן 
SAE J300 10W-30 

API CI-4,CH-4,CF-4/SL 
ACEA A3/B4,  E7 

  
  

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

  

 נתון  תכונה 
 c 100 Cst 9.3-12.5צמיגות 

 C 15 kg/lit 0.877צפיפות ב 
 TBN 11.0בסיסות ' מס

  
  

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

  שמן מנוע בתערובת סינתטי יחודי 
 .הודות לצמיגות השמן המיוחדת,שפור בביצועי המנוע ותצרוכת הדלק  
 .להפחתת זיהום האוירתורם  –שמן ידידותי לסביבה  
 .שמירה על ניקיון המנוע ותצרוכת שמן נמוכה 
 .בהתנעה בקור,הגנה משופרת למנוע 
 .תאימות מעולה בשימוש עם ממיר קטליטי 
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 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  וןאחס
  . 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

  . וצר אינו מסווג כמסוכןהמ 
 .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 
 .פרטני אודות בטיחות השימוש במוצרלקבלת מידע ) 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. ך העדכון האחרון של מסמך זהלתארי

  .שינויים בנוסחת הייצור או בשיטת היישום של המוצר, הדפסה
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


