
 
 

 

MOTUL 8100 X-CLEAN FE 5W-30 
 

100% синтетично моторно масло за бензин и дизел – отговаря на 

EURO 4, 5 и 6  
 

 

Приложение 
Напреднало 100% синтетично масло, което осигурява 

едновременно висока защита и икономия на гориво. 

Одобрено от GM (General Motors), Mercedes Benz, PSA 

(Peugeot Citroën) и VAG (Volkswagen, Audi, Skoda и Seat). 

Специално предназначено за най-новото поколение 

автомобили, задвижвани с бензинови и дизелови 

двигатели, с атмосферно пълнене или с турбокомпресор, 

пряко или непряко впръскване. 

За превозни средства, които отговарят на нормите за 

регулиране на емисиите EURO 4, EURO 5 или EURO 6, и 

изискват ACEA C3 масло, т.е. висок HTHS повече от 3.5 

mPa.s (вискозитет при висока температура и натоварване)) и „Mid SAPS” – с намалено 

съдържание на сулфатна пепел ≤ 0.8%, фосфор от 0.07% до 0.09% и сяра ≤ 0.3%, или 

масло ACEA C2, т.е. ниско число на триене, нисък HTHS вискозитет ≥ 2.9 mPa.s и „Mid 

SAPS” с намалено съдържание на сулфатна пепел ≤ 0.8%, фосфор ≤ 0.09% и сяра ≤ 

0.3%. 

Подходящ продукт, когато се изисква лубрикант, който помага за спестяване на гориво: 

ACEA C2 стандарт. Този лубрикант е одобрен в съответствие с PSA B71 2290 стандарт 

от PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILE. 

Съвместим с каталитични конвертори (CAT) и филтри за твърди частици (DPF). 

Може да се окаже неподходящ за използване в някои двигатели. Винаги да се поглежда 

ръководството на потребителя в случай на съмнение. 

 

Спецификации 

Стандарти 
ACEA C2 / C3 

API SERVICES SN / CF 

Одобрения 

GM-OPEL dexos2® (GM-LL-A-025 & B-025) under n° GB2F0511011 

MB-Approval 229.51 

PSA B71 2290 

VW 502 00 – 505 01 

Норми FIAT 9.55535-S1 / S3 

Препоръки 
HONDA, KIA / HYUNDAI, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, 

SUZUKI,SSANGYONG, TOYOTA,… 

 

Особености и преимущества 
Двигателите, които са съвместими с наредби EURO 4, EURO 5 и EURO 6 за регулиране 

на емисиите, са оборудвани с деликатни системи за пречистване на вторичните газове. 

Сярата и фосфорът инхибират действието на каталитичните конвертори, което води до 

неефективна обработка на изгорелите газове. Сулфатна пепел запушва филтъра за 

твърди частици (DPF), което съкращава регенериращия цикъл и води до бързо стареене 

на маслото, по-висока консумация на гориво и двигателят губи мощност. 

http://maslo1.com/


 
 

 

Стандартът ACEA C3 изисква от лубриканта значителен  маслен филм и ниско ниво на 

емисиите, които се отделят от по-мощните двигатели. Стандартът ACEA C2 изисква 

значително намаляване степента на триене, за да се гарантира спестяване на енергия, и 

следователно ползи от икономията на гориво. 

MOTUL 8100 X-clean FE 5W-30 има синтетични базови масла, съчетани с 

модифициращи триенето молекули и специални SAPS нива, които генерират 

изключителна устойчивост на масления филм, намаляване на триенето в двигателя и 

съвместимост с устройства за вторична обработка на газовете. MOTUL 8100 X-clean FE 

5W-30 е с изключителни смазочни свойства, като например защита срещу износване и 

устойчивост на висока температура за задоволителен разход на масло. Маслата с ACEA 

C2 и C3 постигат удължен експлоатационен период, като това се управлява от 

компютъра на автомобила. 

Многобройни производители на оригинално оборудване като HONDA, KIA / 

HYUNDAI, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, SUZUKI, SSANGYONG, TOYOTA и др., 

препоръчват лубрикант ACEA C3 за повечето от своите превозни средства, особено 

дизели с филтри за прахови частици (DPF). 

В страните от Европа, където дизеловите автомобили имат голям дял на пазара, 

стандарт GM-OPEL dexos2
®
 е подходящ за цялата гама на GM-OPEL дизелови 

двигатели (включително версиите с DPF), както  и бензиновите им двигатели модели от 

2010г. насам. Също така, GM-OPEL dexos2
®

 напълно отменя и заменя предишните 

спецификации GM: GM-LL-A-025 (бензин) и GM-LL-B-025 (дизел). 

MB 229.51 изисква наред с много други тежки ограничения от смазката, намалено 

съдържание на сулфатна пепел, фосфор и сяра, за да бъде съвместима със системите за 

пречистване на газове на MERCEDES. Спецификацията MB 229.51 важи за много 

MERCEDES бензинови двигатели, както и за всички MERCEDES дизелови двигатели, 

със или без DPF (с изключение BlueTEC двигатели с SCR, за които трябва MB 229.52, 

като например MOTUL SPECIFIC 229.52 5W-30). 

PSA B71 2290 изисква маслото да бъде в състояние да издържа на най-тежките 

термични ограничения и да бъде съвместимо с модерните системи за пречистване на 

PSA. PSA B71 2290 стандарт е подходящ за повечето PSA бензинови двигатели и 

повечето дизели (включително DPF версиите), с изключение на „Diesel BlueHDi” 

двигатели, които изискват PSA B71 2312 одобрен лубрикант като MOTUL SPECIFIC 

2312 0W-30. 

Спецификации VW 502 00 и VW 505 01 изискват изключителна сила на почистване и 

разпръскване на замърсяванията, голяма устойчивост на масления филм и повишена 

стабилност на вискозитета за предотвратяване образуването на сажди. Спецификациите 

покриват много от бензиновите и повечето дизелови двигатели с инжекционно 

впръскване и фиксиран интервал на източване на маслото. ВНИМАНИЕ: да не се 

употребява MOTUL 8100 X-clean FE 5W-30, когато се изисква VW 507 00 или VW 504 

00 лубрикант, в тези случа са подходящи MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30 или 

MOTUL 8100 X-clean+ 5W-30. 

Изпълнението FIAT 9.55535-S1 изисква маслото да съвместява заедно стандарт ACEA 

C2 и вискозитетен клас 5W-30, за да се гарантира съвършено смазване на Diesel 1.3L, 

1.6L и 2.0L Multijet двигателите на FIAT, ALFAROMEO, и LANCIA, произведени след 

2007г. 

Някои азиатски производители на оригинално оборудване изискват за най-новите 

дизелови двигатели (от 2006 г.) лубрикант ACEA C2, за да се гарантира максимална 

производителност и продължителност. MOTUL 8100 X-clean FE 5W-30 може да се 

използва в TOYOTA 2.0L и 2.2L D4D, HONDA 2.2L CDTI и DTEC, и SUBARU 2.0L D. 



 
 

 

MOTUL 8100 X-clean FE 5W-30 отговаря на всички тези строги изисквания за качество 

на работа и стабилност, определени от производителите на оригинално оборудване, 

включително и по-специално за пълна съвместимост с използването на биогорива, при 

използване на биодизел смесено в съотношение до 10% (биодизел - B10) за PSA B71 

2290 стандарт, или когато се използва E85 (безоловен бензин, съдържащ 85% етанол) 

при dexos2
®

 стандарт. 

 

Технически характеристики 

Величина Метод Стойност 
Вискозитетен клас Viscosity grade SAE J 300 5W-30 - 

Съдържание на сулфатна 

пепел 
Sulphated ash content ASTM D874 0.77 % wt 

Плътност при 20°C Density at 20°C ASTM D1298 0.853 g/ml 

Кинематичен вискозитет при  

40°C 
Viscosity at 40°C ASTM D445 72.9 

mm²/s 

(cSt) 

Кинематичен вискозитет при 

100°C 
Viscosity at 100°C ASTM D445 12.1 

mm²/s 

(cSt) 

Вискозитет при 150°C (висока 

температура и натоварване) 
HTHS at 150°C ASTM D4741 3.5 

mPa.s 

(cP) 

Индекс на вискозитета Viscosity index ASTM D2270 163 - 

Температура на 

възпламеняване 
Flashpoint ASTM D92 226 °C 

Температура на течливост Pour point ASTM D97 -33 °C 

Обща алкалност Total Base Number (TBN) ASTM D2896 7.1 mgKOH/g 

 

Препоръки 
Интервал на смяна: по препоръка на производителя и според индивидуалните 

потребности. 

Да не се смесва с лубриканти различни от ACEA C3 или ACEA C2. 

Преди употреба винаги да се проверява ръководство на потребителя или наръчника на 

превозното средство. 


