PRODUCT DATA SHEET

eni i-Sint MS 5W-40
eni i-Sint MS 5W-40 is een hoogwaardige synthetische “mid SAPS” (MS) motorolie special ontworpen dooren voldoet aan de eisen van de nieuwste technologische smeermiddelen door benzine- en diesel
voertuigen. Deze smeermiddelen voldoen aan de nieuwste specificaties van de relevante OEM’s, om de
uitstoot van uitlaatgassen te verminderen in combinatie met de nieuwste uitlaatgasnabehandelingssystemen zoals katalysatoren in combinatie met DPF.
Gemiddelde analysecijfers
SAE
Kinematische viscositeit bij 100°C
Kinematische viscositeit bij 40°C

mm²/s
mm²/s

5W-40
13.1
76

Kinematische viscositeit bij –30°C
Viscositiets index
Vlampunt COC
Stolpunt

mPa·s
°C
°C

6200
174
230
-36

kg/l

0.854

Dichtheid bij 15°C

Eigenschappen en prestaties
* Hoge niveau’s van metal-based additieven in de motorolie kunnen bijdragen tot het op lange termijn
blokkeren van uitlaatfilters en verhoogde uitstoot van schadelijke stoffen. eni I-Sint 5W-40 gebruikt een
laag niveau van deze additieven om het gebruik van het uitlaatgas-nabehandelingssysteem te verlengen.
Dit is van bijzonder belang door dieselmotoren met DPF, waarvoor een langere levensduur is toegestaan.
Door het schoonhouden van de uitlaat zorgt eni i-Sint MS 5W-40 door een superieure energiestroom door
de motor. met behoudt van prestaties en brandstofbesparing.
* Het product maakt het mogelijk om de maximale olie verversings intervallen zoals gesteld door de
fabrikant te bereiken.
* Eni i-Sint MS 5W-40 biedt uitzonderlijke weerstand tegen mechanische shear stress, het product biedt
bescherming op het hoogste niveau tegen verlies van viscositeit.
* Eni i-Sint MS 5W-40 blijft vloeibaar bij koude temperaturen waardoor het starten gemakkelijker wordt..
* Het heeft High fuel economy karakteristieken. Dit resulteert in verminderd brandstofverbruik en
daardoor verminderde uitstoot van uitlaatgassen.
* Deze olie is geschikt door veel voertuigen van de vorige generatie waar de fabrikant ACEA A3/B3/B4
voorschrijft alsook API SM/CF.
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eni i-Sint MS 5W-40
Specificaties en goedkeuringen
eni i-Sint MS 5W-40 is officieel goedgekeurd of voldoet aan de volgende specificaties:
ACEA C3, A3/B4-04
API SM/CF
BMW Longlife 04
MB 229.51
VW 502 00 + 505 00 + 505 01
PORSCHE A40
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