
 

 

 

SELENIA WR 5W-40 
 

 

Описание на продукта 
Selenia WR 5W-40 е смес от селектирани 

висококачествени синтетични базови масла, 

специално за инжекционни двигатели, както с 

обикновено всмукване, така и с турбокомпресор. 

Този продукт е разработен, за да отговори на всички 

изисквания на най-новото поколение дизелови 

двигатели (комън-рейл обикновени плъзгащи се 

системи), при които са подобрени оборотите в 

минута и мощността на двигателя. Като в резултат 

от наличието на специфични добавки, това масло 

осигурява пълна защита на двигателя. Препоръчано 

от Fiat, Lancia, Alfa Romeo за Multljet двигатели. 

 

Особености и преимущества 
SELENIA WR е синтезирано с правилен баланс на 

миещи и разсейващи добавки (детергенти и дисперсанти), които помагат за намаляване 

и контролиране на образуването на отлагания, остатъци от горенето и въглеродни 

натрупвания, те гарантират оптимална работа на двигателя. 

Напредналият вискозитет клас 5W-40 осигурява приложение на продукта в много 

екстремни температури: 

 SAE 5W позволява отлично смазване и стартиране на двигателя при външни 

температури до -30°C; 

 SAE 40 гарантира стабилност на масления филм при външни температури до 

+40°C. 

SELENIA WR 5W-40 предоставя: 

 Минимален разход на гориво и намалени емисии; 

 Термична стабилност, която предотвратява окисляването; 

 Намалено износване; 

 Специална формула „Air Release” (освобождаваща въздух) за контрол на 

хидравличните повдигачи; 

 Особено подходящ лубрикант за JTD или Common Rail двигатели, с по-големи 

обороти в минута и мощност. 

 

Приложение 
Selenia WR 5W-40 е мултивискозитетно целогодишно моторно масло за последно 

поколение дизелови двигатели. Гарантира отличен студен старт, по-нисък разход и 

максимална защита, дори при ниски работни температури. Срокът на приложение 

трябва да е в съответствие с препоръките на Fiat.  
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Спецификации 

Стандарти 

SAE 5W-40 

API CF 

ACEA B3/B4 

Одобрения 

FIAT 9.55535-N2 Contractual Technical Reference №F515.D06 

GM-LL-B-025 

VW 502.00 

VW 505.00 

MB 229.3 Performance 

Препоръки 

Fiat 

Lancia 

Alfa Romeo за Multijet двигатели и студен климат 

 

 

Технически характеристики 
Величина Метод Стойност 

Вискозитетен клас Viscosity grade SAE  5W-40 - 

Плътност при 15°C Density at 15°C ASTM D4052 0,856 g/cm³ 

Кинематичен вискозитет при 

100°C 
Viscosity at 100°C ASTM D445 15,0 

mm²/s 

(cSt) 

Индекс на вискозитета Viscosity index ASTM D2270 175 - 

Температура на 

възпламеняване 
Flashpoint ASTM D92 >200 °C 

Температура на течливост Pour point ASTM D97 <-36 °C 

Обща алкалност Total Base Number (TBN) ASTM D2896 10,2 mgKOH/g 

Пенообразуване при 24°C Foam at 24°C ASTM D892 Traces/0 cc/s 

 


