
 

 

 

TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 
 

 

Описание на продукта 
Low SAPS технология на двигателно масло, специални 

проектирано за PEUGEOT и CITROËN. Високотехнологичната 

му изработка гарантира икономии на гориво и оптимизира 

начина, по който работят системите против замърсяване - като 

например филтъра за твърди частици. 

TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 е специално ново 

поколение масло за пестене на гориво. То може да се използва 

с всички дизелови двигатели - по-стари, както и най-новите. То 

е подходящ продукт за повечето бензинови двигатели. 

TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 е от жизненоважно 

значение за осигуряването на ефективно функциониране на 

филтрите за частици и е подходящо за всички двигатели, 

оборудвани с устройства против замърсяване. 

TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 е подходящо за използване при най-строгите 

условия на шофиране (автомагистрали, гъсто движение в населени места и т.н.). 

 

Особености и преимущества 
Увеличава живота на филтъра за твърди частици: Максимизира ефективността на 

филтър за частици, не му позволява да се запуши преждевременно (съдържа 50% по-

малко метални компоненти от стандартните масла). 

Икономия на гориво: за пестене на гориво с до 6% при стартиране. Намалява разхода 

със най-малко 3%, резултатите са от смесено изследване, извършено съвместно с ACEA 

(тестове, проведени на Citroën C4 1.6 HDi). 

Опазване на околната среда: "ECS - Система за контрол на емисиите": По-ниският 

разход на гориво означава по-ниски емисии на CO2 и други замърсители, подобряване 

на ефективността на филтъра за частици. Ниските нива на фосфор и сяра, които се 

съдържат в този лубрикант, предоставят отлична защита на устройства против 

замърсяване, и оптимизиране на жизнения цикъл на двигателя. Контролиране и 

намаляване на NOx емисиите. 

Оптимална чистота и защита на двигателя: Препаратът съдържа специални 

съставки разсейващи замърсяванията, те предоставят на двигателя оптимална защита 

срещу износване и предотвратяват образуването на сажди и утаечни отлагания. 

 

Спецификации 
Стандарти ACEA C2 

Одобрения PSA PEUGEOT CITROËN B71 2297 

Подходящо за TOYOTA 
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Технически характеристики 
Величина Метод Стойност 

Вискозитетен клас Viscosity grade SAE J300 5W-30 - 

Съдържание на сулфатна 

пепел 
Sulphated ash content ASTM D874 0.69 % wt 

Съдържание на фосфор Phosphorus content NFT 60106 800 ppm 

Съдържание на сяра Sulphur content ASTM D2622 0.25 % wt 

Плътност при 15 °C Density at 15°C ASTM D1298 853.6 kg/m3 

Кинематичен вискозитет при  

40°C 
Viscosity at 40°C ASTM D445 63.48 

mm²/s 

(cSt) 

Кинематичен вискозитет при 

100°C 
Viscosity at 100°C ASTM D445 10.60 

mm²/s 

(cSt) 

Индекс на вискозитета Viscosity index ASTM D2270 157 - 

Температура на 

възпламеняване 
Flashpoint ASTM D92 234 °C 

Температура на течливост Pour point ASTM D97 -36 °C 

 

Препоръки за употреба 
Преди употреба на продукта, трябва да се прегледа ръководството за поддръжка на 

превозното средство. Смяната на масло трябва да се извършва в съответствие с 

препоръките на производителя. 

Продуктът не трябва да се съхранява при температура над 60°C, на пряка слънчева 

светлина и при условия на екстремни температурни колебания. 

Когато продукта не се употребява, той трябва да се поставя в хоризонтално положение, 

за да се избегне евентуално нахлуване на вода и заличаване на етикета. 

 

Здраве, безопасност и околна среда 
Въз основа на наличната токсикологична информация, този продукт не трябва да има 

никакви вредни последици за здравето, при условие, че се използва по предназначение 

и в съответствие с препоръките, посочени в информационния лист за безопасност. Този 

продукт не трябва да се използва за цели, различни от тези, за които е предназначен. 

Изхвърлянето на продукта след употреба, да се извършва в съответствие с мерките за 

опазване на околната среда и с местните разпоредби. 


