PRODUCT DATA SHEET

eni i-Sint 5W-40
eni i-Sint 5W-40 is een motorolie met een bijzonder hoog prestatie niveau, speciaal ontworpen om te
voldoen aan de eisen van benzine- en diesel motoren in personenauto’s.
Gemiddelde analyse cijfers
SAE Grade
Viscositeit bij 100°C
Viscositeit bij 40°C
Viscositeit bij –30°C
Viscositeis Index
Vlampunt COC
Stolpunt
Dichtheid bij 15°C

mm²/s
mm²/s
mPa·s

5W-40
14,9
90
6300

°C
°C
kg/l

174
240
-39
0.854

Eigenschappen en prestaties
Speciaal geselecteerde synthetische basisoliën en additieven verzekeren dat eni I-Sint 5W-40 een
ideale viscositeit behoudt over een groot temperatuurbereik. Vermindert wrijving en verdamping.
Vermindert de uitstoot van onverbrande olie in de uitlaat en het lekken van olie in de
verbrandingskamer.
De synthetische componenten verhogen de hechting van een oliefilm aan metalen delen, zelfs als de
motor voor een langere periode stilstaat. Dit vezekert gemakkelijk starten en verminder de
slijtage in de kritieke fase van de koude start.
eni i-Sint 5W-40 behoudt zijn viscositeit en smering zelfs tijdens zware rijomstandigheden. De unieke
anti-slijtage eigenschappen verlengen de levensduur van bewegende delen en verminderen de
noodzaak van servicebeurten.


Zowel testen op de weg als in laboratoria hebben aangetoond dat eni i-Sint 5W-40 het olieverbruik
vermindert, en een maximale motorbescherming geeft onder alle rij omstandigheden.



Deze olie bevat verhoogde detergerende eigenschappen, houdt de motoren vrij van sludge en andere
schadelijke stoffen
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eni i-Sint 5W-40
Specificaties
eni i-Sint 5W-40 is officieel goedgekeurd en voldoet aan de volgende specificaties:
-

ACEA A3/B4
API SM/CF
BMW Longlife 041
MB 229.3
VW 502 00 + 505 00
PORSCHE A40
RENAULT RN0700. 0710
GM LL-B-025
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