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MOTOROVÝ OLEJ TOP TEC 6400 0W-20 
Top Tec 6400 0W-20 

POPIS Prémiový lehkoběžný motorový olej na bázi syntetické technologie. Splňuje poža-
davky, které vyplývají z vývoje stále menších a výkonnějších motorů, pokud jde 
o efektivnější vozidla a nižší emise. Speciálně byl vyvinutý pro splnění požadavků 
vozidel značky Renault. Zaručuje optimální mazání, vynikající stabilitu mazacího 
filmu a minimální opotřebení i při extrémním zatížení. Ideální pro motory se systé-
mem start-stop. Zajišťuje maximální výkon při nízké spotřebě paliva. 

VLASTNOSTI - nejvyšší úspora pohonných hmot 
- zkracuje studené startování 

 - snižuje tření a opotřebení 
 - excelentní odolnost proti stárnutí 
 - excelentní vlastnosti pro studené starty motoru 
 - vynikající ochrana proti opotřebení 

- výtečný čisticí účinek 

SPECIFIKACE / 
SCHVÁLENÍ ACEA C5 ● Renault RN17 FE 

TECHNICKÁ DATA Třída viskozity oleje SAE (motorové) : 0W-20  SAE J300 
 Hustota při +15 °C : 0,845 g/cm3  DIN 51757 
 Viskozita při +40 °C : 39,0 mm2/s ASTM D 7042-04 

Viskozita při +100 °C : 8,0 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 : 185  DIN ISO 2909 

 Viskozita HTHS při +150 °C : ≥ 2,6 mPa.s ASTM D 5481 
 Bod tuhnutí : -48 °C DIN ISO 3016 
 Ztráta odpařením (Noack) : 11,5 % CEC-L-10-A-93 
 Bod vzplanutí : +230 °C DIN ISO 2592 
 Číslo celkové alkality (TBN) : 8,8 mg KOH/g DIN ISO 3771 
 Sulfátový popel : 0,8 g/100 g DIN 51575 
 Barevné číselné označení (ASTM) : 3,0  DIN ISO 2049 

OBLAST POUŽITÍ  Celoroční motorový olej do benzinových a dieselových motorů včetně technologie 
Common Rail. Obzvláště vhodný je pro vozidla na plynový pohon (CNG/LPG) 
a vozidla s filtrem pevných částic (DPF), také po jejich dodatečných montážích. 
Olej byl testovaný v motorech přeplňovaných turbodmychadly a vybavených kata-
lyzátory výfukových plynů. Tento olej není zpětně kompatibilní. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Dodržet specifikace a předpisy výrobce motoru nebo vozidla. Optimální účinnost 
je zaručena pouze v nesmíšeném stavu s jiným olejem! 

NABÍDKA BALENÍ 1 l plastový kanystr Obj. č. 21584 D-BOOKLET 
 5 l plastový kanystr Obj. č. 21585 D-BOOKLET 
 20 l  plastový kanystr Obj. č. 21586 D-BOOKLET 
 60 l plechový sud Obj. č. 21587 D-GB 
 205 l plechový sud Obj. č. 21588 D-GB 
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