
 
 

 
 

CASTROL EDGE SPORT 0W-40 
 

Стабилност при всякакви условия  
 

 

Описание на продукта 
В продължение на повече от 100 години Castrol 

постоянно се развиват, за да бъдат сред лидерите, 

произвеждащи смазочни материали. Серията EDGE на 

Castrol е най-пълната и е съставена от най-добрите 

моторни масла, които предпазват от най-критичните 

фактори за двигателя в най-тежките условия на работа. 

Castrol EDGE Sport 0W-40 е напълно синтетично масло за 

шофьори ентусиасти – хора, които обичат колите си. 

Castrol EDGE Sport 0W-40 е с много приложения, то 

предоставя спокойствие дори при спортно шофиране и 

пълна защита при тежки експлоатационни условия. 

 

Особености и преимущества 
Castrol EDGE Sport 0W-40 е специално предназначен да: 

 Осигури топ нива на защита от стартирането на двигателя; 

 Тече бързо във всички критични области на двигателя, които се нуждаят от 

защита; 

 Покрива изискванията на водещите производители на премиум автомобили; 

 Покрива изискванията за намален разход на гориво (M111 тест за икономия на 

гориво). 

 

Приложение 
Castrol EDGE Sport 0W-40 се препоръчва за употреба в бензинови и дизелови 

двигатели, където производителят препоръчва лубрикант SAE 0W-40 със 

спецификации API SM/CF, ACEA C2, C3 или предходни. Castrol EDGE Sport 0W-40 

също така е одобрено за употреба в автомобили от водещи производители, справка в 

глава спецификации. 

 

Спецификации 

Стандарти 
ACEA C2, C3 

API SM/CF 

Одобрения 

BMW Longlife-04 

MB-Approval 229.31/ 229.51 

Porsche A40 

VW 502 00/ 505 00 
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Технически характеристики 
Величина Метод Стойност 

Вискозитетен клас Viscosity grade SAE 0W-40 - 

Съдържание на сулфатна 

пепел 
Sulphated ash content ASTM D874 0,7 % wt 

Плътност при 15°C Density at 15°C ASTM D4052 0,838 g/ml 

Кинематичен вискозитет при  

40°C 
Viscosity at 40°C ASTM D445 76 

mm²/s 

(cSt) 

Кинематичен вискозитет при 

100°C 
Viscosity at 100°C ASTM D445 12,8 

mm²/s 

(cSt) 

Динамичен вискозитет със 

симулатор на студено 

стартиране при -35°C 

Viscosity, CCS at -35°C ASTM D5293 5850 
mPa.s 

(cP) 

Индекс на вискозитета Viscosity index ASTM D2270 171 - 

Температура на 

възпламеняване 
Flashpoint ASTM D93 244 °C 

Температура на течливост Pour point ASTM D97 -60 °C 

 

Съхранение 
Опаковката трябва да се съхраняват на закрито. Ако съхранението на открито е 

неизбежно, тубата трябва да се постави хоризонтално, за да се избегне евентуалното 

влизане на вода и заличаване на маркировката. Продуктът не трябва да се съхранява 

при температура над 60°С или отрицателни температури, не трябва да се излага на 

пряка слънчева светлина. 

 

 


