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MOTOROVÝ OLEJ SPECIAL TEC V 0W-30 
Special Tec V 0W-30 

POPIS Lehkoběžný motorový olej koncipovaný na bázi syntetické technologie. Spolehlivě 
zabraňuje usazování nečistot, dosahuje extrémní stability ve střihu, snižuje třecí 
ztráty v motoru a výborně chrání před opotřebením. Optimální olej pro moderní 
benzinové a dieselové motory bez i s víceventilovou technikou, pro systém Valve-
tronic, pro motory s přeplňováním turbodmychadlem a rovněž s i bez filtru pevných 
částic (DPF) nebo chlazení plnicího vzduchu. Speciálně je vhodný pro dlouhé lhůty 
výměny oleje a vysoké motorické nároky. 

VLASTNOSTI - vysoká střihová stabilita mazací vrstvy 
- úspora pohonných hmot a snížená produkce škodlivých látek 

 - testovaný v motorech s katalyzátory a turbodmychadly 
 - optimální odolnost proti stárnutí 

- výborná čistota v motoru 
- vysoká spolehlivost mazání 
- rychlé promazání motoru při nízkých teplotách 

SPECIFIKACE / 
SCHVÁLENÍ ACEA A5 ● ACEA B5 ● API CF ● API SL ● ILSAC GF-3 ● Volvo VCC 95200377 

TECHNICKÁ DATA Třída viskozity oleje SAE (motorové) : 0W-30  SAE J300 
 Hustota při +15 °C : 0,845 g/cm3  DIN 51757 
 Viskozita při +40 °C : 51,5 mm2/s ASTM D 7042-04 

Viskozita při +100 °C : 9,9 mm2/s ASTM D 7042-04 
Viskozita při -40 °C (MRV) : < 60000 mPa.s ASTM D 4684 

 Viskozita při -35 °C (CCS) : ≤ 6200 mPa.s ASTM D 5293 
Index viskozity : 182  DIN ISO 2909 

 Viskozita HTHS při +150 °C : 2,9 – 3,5 mPa.s ASTM D 5481 
 Bod tuhnutí : -48 °C DIN ISO 3016 
 Ztráta odpařením (Noack) : 12,5 % CEC-L-40-A-93 
 Bod vzplanutí : +226 °C DIN ISO 2592  
 Číslo celkové alkality : 11,1 mg KOH/g DIN ISO 3771 
 Sulfátový popel : ≤ 1,6 g/100 g DIN 51575 
 Barevné číselné označení (ASTM) : 3,0  DIN ISO 2049 

OBLAST POUŽITÍ  Tento motorový olej byl vyvinutý především podle požadavků různých modelů vo-
zidel značky Volvo. Částečně splňuje také požadované specifikace mazacích látek 
i u jiných vozidel, jako jsou různé modely vozidel Mitsubishi, Renault, Jaguar, 
Honda apod. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce automobilu nebo motoru. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l plastový kanystr Obj. č. 2852 BOOKLET 
 1 l plastový kanystr Obj. č. 3768 D-F-I 
 5 l plastový kanystr Obj. č. 2853 BOOKLET 
 5 l plastový kanystr Obj. č. 3769 D-F-I 
 20 l plastový kanystr Obj. č. 2363 D-GB 
 60 l plechový sud Obj. č. 2364 D-GB 
 205 l plechový sud Obj. č. 2854 D-GB 
 1 l volný objem Obj. č. 20963 D-GB 
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