
 

 

 

CASTROL MAGNATEC DIESEL 5W-40 DPF 
 

Интелигентни лепливи молекули предпазват от завъртането на ключа 

 

Описание на продукта 
До 75% от износването на двигателя се случва по време 

на неговото пускане и загряване. Когато двигателят е 

изключен конвенционалните масла се стичат в картера, 

оставяйки най-уязвимите части на двигателя незащитени, 

но интелигентни молекули на Castrol MAGNATEC 

DIESEL 5W-40 DPF не го правят. Те се задържат върху 

двигателя като магнит, осигурявайки допълнително ниво 

на защита. 

Формулата на Castrol MAGNATEC DIESEL 5W-40 DPF 

защитава от момента на стартиране, като драстично 

намалява износването на двигателя (Sequence IVA тест за 

износване), за защита, която се вижда, чува и усеща. 

Castrol MAGNATEC DIESEL 5W-40 DPF: незабавна защита от момента на запалване. 

 

Особености и преимущества 
Castrol MAGNATEC DIESEL 5W-40 DPF: 

 Синтетична Diesel технология на производството, за да се осигури по-голяма 

защита на частите на двигателя в широк температурен диапазон; 

 Гарантира постоянна защита за всякакви стилове и условия на шофиране, при 

всякакви температури; 

 Осигурява отлични резултати при екстремни условия на студен старт. 

Castrol Magnatec Diesel 5W-40 DPF може да се използва в двигатели с 

турбокомпресори, охладители, TDI, DI и CRDI. 

 

Приложение 
Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF е предназначено за автомобили с дизелови и 

бензинови двигатели, където производителят препоръчва SN API/CF или ACEA C3 5W-

40 лубрикант, включително превозни средства, оборудвани с филтър за твърди частици 

(DPF). 

Castrol MAGNATEC Diesel 5W-40 DPF е одобрено за използване в превозни средства от 

редица водещи производители, справка в раздел Спецификации.  

 

Спецификации 

Стандарти 
ACEA C3 

API SN/CF 

Одобрения 

BMW Longlife-04 

GMdexos2
®
 (нова версия на GM-LL-B-025, GM-LL-A-025:GB2F0126082) 

MB-Approval 229.31 

VW 502 00 / 505 00/ 505 01 

Отговаря на 
Fiat 9.55535-S2 

Ford WSS-M2C917-A 

 

http://maslo1.com/


 

 

 

Технически характеристики 
Величина Метод Стойност 

Вискозитетен клас Viscosity grade SAE 5W-40 - 

Съдържание на сулфатна 

пепел 
Sulphated ash content ASTM D874 0.8 % wt 

Плътност при 15°C Density at 15°C ASTM D4052 0.85 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 13 

mm²/s 

(cSt) 

Динамичен вискозитет със 

симулатор на студено 

стартиране при -30°C (5W) 

Viscosity, CCS at -30°C (5W) ASTM D5293 6200 
mPa.s 

(cP) 

Индекс на вискозитета Viscosity index ASTM D2270 173 - 

Температура на 

възпламеняване 
Flashpoint ASTM D93 203 °C 

Температура на течливост Pour point ASTM D97 - 42 °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. 

 


