SynPower MST SAE 5W-30
®

Olej Silnikowy

Właściwości/korzyści:
• Niska zawartość SAPS chroni

filtry cząstek stałych w silnikach
diesla

• Niższy poziom emisji spalin
• Lepsza wydajność paliwa

• Trwała ochrona w wydłużonych
okresach między przeglądami

OLEJ SI LNI KOW Y
S Y NPOW ER

Lepsze osiągi
dla silników o większej mocy

SynPower MST SAE 5W-30
®

Doskonała ochrona silników
Euro 4 w wydłużonych okresach
między wymianami oleju

SynPower® MST 5W-30

SynPower MST 5W-30:
• Oficjalnie zaaprobowany przez Mercedes i BMW do wydłużonych
okresów eksploatacji miedzy wymianami oleju

• Niska zawartość SAPS zapobiega blokowaniu się filtrów cząstek
stałych w silnikach wysokoprężnych

• Technologia niskiej lepkości i dodatki czyszczące silnik

zwiększają wydajność paliwa i ułatwiają zimny rozruch silnika

• Nowa technologia dodatków zapewnia doskonałą ochronę przed
zużyciem i stabilność smarowania w wysokich temperaturach

• Nowa technologia dodatków uszlachetniających zapewnia

doskonałą ochronę przed zużyciem elementów silnika i stabilność
smarowania w wysokich temperaturach pracy
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SynPower MST 5W-30

Uwaga: Olej Valvoline SynPower MST 5W-30 został stworzony
na potrzeby nowoczesnych silników spełniających wymogi
wydłużonych okresów eksploatacji między wymianami oleju.
W niektórych silnikach oleje C3 nie mogą być stosowane – zawsze
sprawdź zgodność z instrukcją obsługi pojazdu.

Numery Katalogowe
API SM/CF

Poziomy Jakości/Certyfikaty

Aby uniknąć blokowania filtrów cząstek stałych w silnikach
diesla (DPF), co prowadzi do zwiększonego zużycia paliwa i
przedwczesnej wymiany filtra, SynPower MST ogranicza do
minimum zawartość osadów popiołowych w gazach spalania.
Gazy i kwasy wywołujące korozję są neutralizowane, co
zapobiega korozji elementów silnika i rozkładowi oleju.
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SynPower MST 5W-30

do zastosowania tylko w silnikach wysokoprężnych
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Olej Valvoline SynPower MST to połączenie syntetycznej bazy
i dodatków uszlachetniających o niskiej zawartości SAPS
(popiołów siarczanowych, fosforu i siarki). Taki skład gwarantuje
utrzymanie silnika w czystości, zapewnia niski poziom emisji
spalin, doskonałą wydajność paliwa i wydłużenie okresów
eksploatacji między wymianami oleju.

ACEA C3

S Y NPOW ER

Stworzony, aby sprostać rygorystycznym wymogom najnowszej
generacji silników benzynowych i diesla Mercedes Benz i BMW.
Valvoline SynPower MST zapewnia zwiększoną wydajność
paliwa i ochronę silnika podczas wydłużonych przez producentów
okresów wymiany oleju dochodzących do 30.000 km.

ACEA A3/B4
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