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PRISTA® SUPER 10W-40 
Старо наимeнoвание: Prista Super Benzin 10W-40/ Prista Super Diesel 10W-40 

МАСЛА ЗА ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ

Описание и приложение                                                                                    
Полусинтетичното всесезонно моторно масло Prista® Super 10W-40 е специално разработено, за да отговаря 
на потребностите на съвременните бензинови и дизелови двигатели. To e формулирано с висококачествени 
селективно очистени, хидрорафинирани и синтетични базови фракции и високотехнологични присадки, 
предоставени от водещи световни компании. 
Всесезоннoто моторно масло Prista® Super 10W-40 е предназначено за съвременни бензинови и дизелови 
двигатели на леки и лекотоварни автомобили. Подходящо е също за леки автомобили приспособени да 
работят на газ (пропан-бутан). 

 
Предимства                                                                                    
 Отлични детергентно-диспергиращи свойства, 

не позволяващи натрупване на утайки в 
картера 

 Много висока стабилност на окисление, 
предотвратяваща сгъстяването на маслото и 
съответно намаляваща консумацията му 

 Устойчив интервал за смяна на маслото 
 Сигурна защита от корозия 
 Непрекъснат и стабилен смазочен филм в 

широк температурен диапазон и при тежки 
условия на шофиране  

Спецификации                                                                                     
 SAE 10W-40 

ACEA A3/B3 
API SL/CF 
MB 229.1 
VW 501 01/ 505 00 

JASO MA/MA-2 
 
 
 

 
Типични физикохимични свойства

Показател Метод за изпитване Типични стойности 

Плътност при 20°C, g/ml EN ISO 3675 0.865 
Кинематичен вискозитет при 100°С, mm2/s EN ISO 3104 14.5 
Кинематичен вискозитет при 40°C, mm2/s EN ISO 3104 100 
Вискозитетен индекс ISO 2909 150 
Пламна температура в отворен тигел, °C EN ISO 2592 220 
Температура на течливост, °C ISO 3016 -33 
Обща алкалност, mg KOH/g ASTM D 2896 8.8 
Сулфатна пепел, %  EN ISO 3987 0.95 
Забележка: Информацията, дадена в типичните характеристики не представлява спецификация, а е показателна за текущото ниво на 

производство и може да варира в рамките на допустимите производствени толеранси. Запазва се правото на изменения. 

 
Съвети за безопасност, транспортиране и съхранение 
При нормална употреба и спазване на указанията в информационния лист, този продукт не представлява 
значителен риск за здравето и околната среда.  
Информационният лист за безопасност,  информация относно условия и срок на съхранение, и срок на годност 
на продукта можете да намерите на: www.prista-oil.com    


