
 

 

 

ELF EVOLUTION 900 NF 5W-40 

 
 

 

Описание на продукта 
ELF EVOLUTION 900 NF 5W-40 е лубрикант с много 

висока производителност, който е базиран на синтетична 

технология на ELF, и е предназначен за бензинови и 

дизелови автомобилни двигатели. 

 

Приложение 
Всички бензинови и дизелови двигатели, по-специално 

последна дума на техниката: Препоръчва се за всички 

бензинови двигатели (мултиклапан, турбо, с или без 

катализатор) и за всички дизелови двигатели (с или без 

турбокомпресор) – в леки и лекотоварни автомобили, 

които не са оборудвани с дизелов филтър за твърди 

частици (DPF). 

Най-тежки пътувания: Подходящ за всички видове пътувания (в населени места, по 

шосетата и магистралите), особено подходящ в тежки условия. 

Активно шофиране: За всички стилове на шофиране, особено активно, енергично и на 

високи скорости. 

Продължителен период на употреба: Специално проектиран в отговор на нуждите на 

производителите на автомобили по отношение на удължени интервали за смяна на 

маслото. 
* Ръководството на превозното средство трябва да се провери преди да се използва продукта. 

 

Спецификации 

Стандарти 
ACEA : A3/B4 

API: SL/CF 

Одобрения 
VOLKSVAGEN VW 502.00 / VW 505.00 

MERCEDES BENZ MB-Approval 229.3 

 

Особености и преимущества 
Оптимална работа: Отлична защита на двигателя, особено срещу износване на 

ангренажната и разпределителната система. 

Отлична чистота и защита на двигателя: Осигурява максимална чистота на 

двигателя. 

Улеснява студения старт: Изключителна термична стабилност, устойчивост на 

окисление, елиминира всякакви възможни щети дори при много тежка употреба. 

Удължава живота на двигателя: Незабавно смазване на частите на двигателя по 

време на стартиране на студено, което води до по-дълъг живот на двигателя. 

Удължени интервали за смяна на маслото: Отговаря на изискванията на 

производителите по отношение на по-дълги интервали за смяна на маслото. 

  

http://maslo1.com/


 

 

 

Технически характеристики 
Величина Метод Стойност 

Вискозитетен клас Viscosity grade SAE  5W-40 - 

Плътност при 15°C Density at 15°C ASTM D1298 854 kg/m3 

Кинематичен вискозитет при  

40°C 
Viscosity at 40°C ASTM D445 87 

mm²/s 

(cSt) 

Кинематичен вискозитет при 

100°C 
Viscosity at 100°C ASTM D445 14,3 

mm²/s 

(cSt) 

Температура на 

възпламеняване 
Flashpoint ASTM D92 220 °C 

Температура на течливост Pour point ASTM D97 -36 °C 

Обща алкалност Total Base Number (TBN) ASTM D2896 10 mgKOH/g 

 


