
 

 

 

CASTROL MAGNATEC 10W-40 A3/B4 
 

Прилепени молекули предпазват от самия старт 

 

Описание на продукта 
До 75% от износването на двигателя се получава в периода на 

загряването му. Когато двигателят спре маслото се оттича от 

критичните части на двигателя, но не и интелигентните молекули 

на Castrol Magnatec. Те прилепват и остават като магнит, за да 

осигурят изключително ниво на защита. 

Уникалната формула на Castrol Magnatec защитава от момента на 

завъртане на ключа, като драстично намалява износването на 

двигателя (Sequence IVA тест за износване). 

Сега с ултра-рафинирани молекули, за защита, която можете да 

видите, чуете и почувствате. 

Castrol Magnatec - незабавна защита от момента, в който завъртате 

ключа. 

 

Особености и преимущества 
Интелигентните молекули на Castrol MAGNATEC: 

 Се придържат към критичните части на двигателя, когато маслото се оттича 

надолу; 

 Се придържат към двигателя и формират допълнителен слой, който предпазва 

по време на стартиране и след това; 

 Се свързват към метални повърхности, за да направят частите на двигателя по-

устойчиви на износване; 

 Са комбинирани със синтетична технология, за да осигурят по-голяма защита 

при високи и ниски температури; 

 Осигуряват постоянна защита при всякакви условия на шофиране, стилове и 

температури 

 

Приложение 
Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4 е подходящо за употреба в автомобилни с бензинови и 

дизелови двигатели, при които производителят препоръчва API SL/CF, ACEA A3/B4, 

A3/B3 или по-стари спецификации на 10W-40 лубрикант. Castrol Magnatec 10W-40 

A3/B4 е също одобрено за използване в превозните средства на VW, които изискват 

VW 502 00/505 00 одобрен лубрикант и превозни средства на Mercedes, които изискват 

MB-Approval 226.5/229.1 10W-40 лубрикант. 

 

Спецификации 

Стандарти 
ACEA A3/B3, A3/B4 

API SL/CF 

Одобрения 

MB-Approval 226.5/ 229.1 

Renault RN 0700 / RN 0710 

VW 502 00 / 505 00 

Отговаря на Fiat 9.55535-D2 

 

http://maslo1.com/


 

 

 

Технически характеристики 
Величина Метод Стойност 

Вискозитетен клас Viscosity grade - 10W-40 - 

Съдържание на сулфатна 

пепел 
Sulphated ash content ASTM D874 1.1 % wt 

Динамичен вискозитет със 

симулатор на студено 

стартиране при -25°C (10W) 

Viscosity, CCS at -25°C (10W) ASTM D5293 6900 
mPa.s 

(cP) 

Плътност при 15°C Density at 15°C ASTM D4052 0.870 g/ml 

Кинематичен вискозитет при  

40°C 
Viscosity at 40°C ASTM D445 99 

mm²/s 

(cSt) 

Кинематичен вискозитет при 

100°C 
Viscosity at 100°C ASTM D445 14.2 

mm²/s 

(cSt) 

Индекс на вискозитета Viscosity index ASTM D2270 148 - 

Температура на 

възпламеняване 
Flashpoint ASTM D93 200 °C 

Температура на течливост Pour point ASTM D97 -36 °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. 


