
 
 

 
 

CASTROL EDGE SPORT 10W-60 
 

Най-добрите експлоатационни качества от Castrol 
 

 

Описание на продукта 
Castrol е компания с утвърдени позиции в пазара на двигателни масла с повече от 100 

години опит. Castrol EDGE е най-богата гама от най-добрите масла на Castrol, с най-

високите експлоатационни характеристики, необходими за защита на най-уязвимите 

двигателни части. 

Castrol EDGE Sport 10W-60 е напълно синтетичен препарат за най-придирчивите 

водачи, които обичат мощните машини. 

Castrol EDGE Sport 10W-60 е изключително износоустойчив продукт, подходящ за 

употреба в широка гама от спортни двигатели с висока производителност. Този 

продукт е тестван в състезателни двигатели, за да осигури защита при 

високотемпературни и тежки условия. 

 

Особености и преимущества 
EDGE Sport 10W-60 е проектирано да осигурява: 

 Доказана състезателна мощност и производителност за силно тунинговани, 

спортни двигатели; 

 Сила, трайност, мощност, издръжливост в резерв; 

 Защита, дори при бързо, високотемпературно или натоварено движение.  

 

Приложение 
Castrol EDGE Sport 10W-60 е подходящ за използване в автомобилни бензинови и 

дизелови двигатели, при които производителят препоръчва API SM/CF, ACEA A3/B3, 

A3/B4 или предходна спецификация 10W-60 лубрикант. 

Castrol EDGE Sport 10W-60 е подходящ за тунинговани или високи скоростни 

автомобили.  

 

Спецификации 

Стандарти 
ACEA A3/B3, A3/B4 

API SM/CF 
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Технически характеристики 
Величина Метод Стойност 

Вискозитетен клас Viscosity grade SAE 10W-60 - 

Съдържание на сулфатна 

пепел 
Sulphated ash content ASTM D874 1.2 % wt 

Плътност при 15°C Density at 15°C ASTM D4052 0.86 g/ml 

Кинематичен вискозитет при  

40°C 
Viscosity at 40°C ASTM D445 163 

mm²/s 

(cSt) 

Кинематичен вискозитет при 

100°C 
Viscosity at 100°C ASTM D445 23.46 

mm²/s 

(cSt) 

Динамичен вискозитет със 

симулатор на студено 

стартиране при -25°C (10W) 

Viscosity, CCS at -25°C (10W) ASTM D5293 6600 
mPa.s 

(cP) 

Индекс на вискозитета Viscosity index ASTM D2270 173 - 

Температура на течливост Pour point ASTM D97 -39 °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. 

 

 


