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1. Predmet TL 
   
  Tento  technický list výrobku platí  pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX PREMIUM 
SN PLUS 10W/40. 
 
 Charakteristika:  
 Polosyntetický motorový olej novej generácie a najvyššej kvality. Zaručuje dokonalé mazanie a chráni  
 pred opotrebením benzínové aj dieselové  motory. Vhodný  pre moderné motory osobných automobilov 
 a ľahké dodávky s predĺženým výmenným intervalom stanoveným výrobcom motora, kde je  
 požadovaná špeciálna kvalita oleja. Syntetická zložka zlepšuje mazanie motora v záťažových  
 podmienkach a zároveň zachováva výborné vlastnosti oleja.  Zabezpečuje optimálne mazanie pri  
 vysokých teplotách  a dobrý štart za studena. 
 
 Použitie: 
 DYNAMAX PREMIUM SN PLUS 10W/40 je univerzálny vysokovýkonný polosyntetický olej pre  
 benzínové a naftové motory osobných automobilov a ľahkých dodávok s alebo bez turba. Nie je vhodný 
 pre naftové motory vybavené filtrom pevných častíc (DPF).  
 
 Špecifikácie: 
 

Viskozitná trieda: SAE 10W-40 

Výkonnostný profil: API SN/SM/CF  
ACEA A3/B4 
 

  Schválenia: 

- VW 01.01/505.00, MB 229.1/MB 229.3 
- PSA B712300, RN700 / RN710 

 

 2. Technické parametre výrobku 
 
Kinematická viskozita pri 100°C, mm2/s   14,0 

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s  98,5 

Viskozitný index najmenej 148 

Hustota pri 15°C, kg/m3  872 

Bod tuhnutia, °C najviac -36 

Bod vzplanutia v o. t., °C najmenej 215 
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3. Skladovanie: 
Olej DYNAMAX PREMIUM SN PLUS 10W/40 sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na 
miestach chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami 
pri teplote do +40°C.  
Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky. 
 
 

 4. Manipulácia: 
 Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si  
 vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu. 
 
 
 5. Dodávanie: 
 Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX PREMIUM SN PLUS 10W/40 je predmetom 
kúpnej zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi. 
 
 
 
 Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru: 
 EURO-VAT, spol. s r.o. 
 951 22 Alekšince 231 
 tel./fax: 00421/37 78 22 326-7 
 www.eurovat.sk, www.dynamaxoil.com 
 
 
Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené 

 
 

 


