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             DYNAMAX  ULTRA  FEB  5W/20       Dátum: 25.09.2016                  

 
 
1. Predmet TL 
   
  Tento  technický list výrobku platí  pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX  ULTRA FEB 
5W/20.  
 
 Charakteristika:  
 Motorový olej DYNAMAX ULTRA FEB 5W/20 je vysoko kvalitný motorový olej na báze 100% 
syntetickej  technológie špeciálne vyvinutý pre najnovšiu generáciu  benzínových motorov Ford 
Ecoboost. Olej zabezpečuje nižšiu spotrebu paliva, ochranu pri studených štartoch, veľmi silnú odolnosť 
proti oxidácii, bezpečný mazací film pri vysokých teplotách, veľmi silnú ochranu proti opotrebeniu, 
korózii a peneniu. Vyznačuje sa vysokým a stabilným viskozitným indexom a veľmi dobrými 
detergentnými a disperznými vlastnosťami. 
 
 Použitie: 
 Doporučuje sa hlavne pre najnovšiu generáciu benzínových motorov Ford Ecoboost. Je tiež vhodný pre 
motory  vyžadujúce ACEA A1/B1 špecifikáciu. 
 
 Špecifikácie: 
 

  Viskozitná trieda SAE 5W-20 

Výkonnostný profil ACEA A1/B1, API SN 

 

 Schválenia: 

- Ford WSS M2C-948B   
- Ford WSS-M2C930-A, Ford WSS-M2C930-B 
- Nissan, Mazda, Honda, Mitsubishi 
- DiaQueen, DaimlerChrysler MS-6395, General Motors GM 6094M, GM 9986202 
- Toyota genuine motor oil 

  
 2. Technické parametre výrobku 
 
Kinematická viskozita pri 100°C, mm2/s   8,4 

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s  45 

Viskozitný index  163 

Bod tuhnutia, °C najviac -45 

Bod vzplanutia v o. t., °C najmenej 196 

Hustota pri 15 °C, kg/m3 najmenej 848 
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3. Skladovanie: 
  DYNAMAX  ULTRA FEB 5W/20 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  ULTRA  FEB 5W/20 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 

 
 

 


