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 0993 מספר המוצר

  B  10W-40 - שמן סינט
  שמן מנוע בטכנולוגיה סינתטית למנועי בנזין ודיזל קל

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

  תיאור המוצר
מבוסס על טכנולוגית  שמןה. 10W-40צמיגות של -בתחום הרב" חצי סינתטי"נוע פותח כשמן מ Bהשמן סינט 
  . כדי להקנות את הביצועים המירביים הדרושים למנועי רכב מודרניים, שויות ביותרכהתוספים הע

כך נוצר . יחד עם שמן מינרלי המופק מנפט גולמי, ת שמן סינתטיינוסחת ההרכב הבלעדית מבוססת על טכנולוגי
כדי להבטיח אורך חיים נאות , הושם דגש מיוחד בהרכב של השמן. שמן סיכה עם תכונות משופרות בחום ובקור

  .לממיר קטליתי
מאפשרת התנעת מנוע קלה וזרימה טובה של השמן בתנאים של טמפרטורות  10W-40דרגת הרב צמיגות 

  .נמוכות תוך הקפדה על רמות גבוהות של הגנת מנוע
  .תכונות מעולות של התנעה קרה ,משלב בתוכו יתרונות של הגנה על המנוע יחד עם חסכון בדלק Bנט סישמן 

  

  

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

  .ומסחרי קל חת שמני מנוע שפותחו כדי לתת הגנה למנועי רכב פרטינמנה על משפ Bהשמן סינט 
  .מתאים לשימוש במנועי בנזין ודיזל קל

  .MB 229.1השמן מאושר לתקן מרצדס 
  
  
  

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

  

  מפרט   תקן 

   ACEA   A3/B3-2012    

API  SL/CF  

MB  229.1  מאושר  

VW 505.00   501.01    

  
  
  

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

  

  נתון   תכונה 

  SAE  10W-40סיווג צמיגות לפי 

  15°C-  0.875צפיפות יחסית ב

  100°C- ,cSt  16.2-12.5צמיגות ב

  - C0 MAX  27נקודת נזילות 

  mg KOH/gr  8מספר בסיסיות כולל 
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---------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ 
  יתרונות מוצר

  .יחודי" סינתטי" שמן מנוע  
  .הודות לצמיגות השמן, שיפור בביצועי המנוע ובתצרוכת הדלק 
  .תורם להפחתת זיהום האוויר -השמן ידידותי לסביבה  
  .שמירה על נקיון המנוע ועל תצרוכת שמן נמוכה 
  .בהתנעה בקור, הגנה משופרת למנוע 
  .דבר המאפשר הארכת משך השימוש בממיר, תאימות מעולה בשימוש עם ממיר קטליתי 
  .עמידות מעולה בתנאי חום 
  
  

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

  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 
 .לקבלת מידע פרטני אודות בטיחות השימוש במוצר) MSDS(העזר בדף בטיחות המוצר  
  
  

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

מנת להבטיח שהמידע לעיל מדויק ונכון בחברת פז שמנים וכימיקלים ננקטים האמצעים המרביים על  
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
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


