AGIP FORMULA MS B04

AGIP FORMULA MS B04 er en høykvalitets motorolje av siste teknologi som
tilfredstiller kravene i fra bl.a. BMW, Mercedes og Mazda i forbindelse med
Turbodiesel og DPF(DieselPartikkelFilter). Den er også velegnet for
bensinmotorer. Denne oljen er tatt frem for å møte de nye utslippkravene. En
såkallt mid SAPS(SulfurAske, Fosfor og Sulfat) olje. Den første som tilfredstiller
den nye ACEA godkjenning C3.

PRODUKT DATA
FORMULA MS B04
SAE grade
Viskositet ved 40°C

5W-30
2

75

2

mm /s

Viskositet ved 100°C

mm /s

12,4

Viskositet ved –30°C

mPa.s

6000

-

165

Antenningspunkt

°C

228

Max Flytepunkt

°C

-39

kg/l

0,851

Viskositet Index

Produkt tetthet ved 15°C

EGENSKAPER OG PRESTANDA
•

Spesiell oljebase og additiver av nyeste teknologi sikrer ypperlig
viskositet under de fleste arbeidsforhold og tillater lange skiftintervaller
tilpasset bilprodusenten.

•

Ved høyt innhold av metallbaserte additiver vil dieselpartikkelfilteret gå
tett og bli ødelagt, i tillegg vil eksosutslippet bli langt over det tillatte.
Formula MS B04 benytter additiver som har lite av disse tilsetningene for
å gjøre rensesytemet i eksosen mest mulig vedlikeholdsfritt.
Dette er
spesiellt viktig for DPF(DieselPartikkelFilter). Ved å holde DPF systemet
rent sørger AGIP FORMULA MS B04 for ren eksos, optimal prestanda og
lavt drivstoff forbruk.

•

Oljen har egenskaper som sørger for minimal fordampning og høy
temperaturstabilitet som gir minimalt oljeforbruk. I tillegg har oljen gode
kaldstartsegenskaper.

•

Oljen har meget DRIVSTOFFBESPARENDE egenskaper som reduserer
forbruk og derfor reduserte utslipp som tilfredstiller dagens krav .

•

Agip Formula MS B04 er i tillegg godkjent til å benyttes i alle kjøretøyer
som kan benytte seg av spesifikasjonene: ACEA A3/B3, A3/B4 og
API SM/CF.

•

AGIP Formula MS B04 er spesielt beregnet for biler med
DPF(dieselpartikkelfilter) og andre type motorer som tilfredstiller kravene
til redusert utslipp.

•

AGIP Formula MS B04 kan gjenvinnes, og som brukt motorolje da den er
skiftet, må innleveres til godkjent gjenvinnings deponi.

SPESIFIKASJONER
AGIP Formula MS B04 er offisielt godkjent og møter kravene fra følgende
spesifikasjoner:
-

ACEA A3/B3, A3/B4, C3(Mid SAPS max 0,8%)
API SM/CF
VW 502.00, 505.00
BMW LL04
MB 229.31
Mazda(TurboDiesel med DPF)

LEVERES I : 1 L, 208 L.

