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PRISTA® SUPER  HD 10W-40 
МОТОРНИ МАСЛА ЗА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ

Описание и Приложение                                                                                    
Полусинтетичното моторното всесезонно масло Prista® Super HD 10W-40 e специално разработено за по-
стари модели дизелови и бензинови двигатели. Формулирано е с висококачествени селективно очистени и 
хидротретирани и синтетични базови масла и специално подбран пакет присадки, който осигурява оптимална 
защита на двигателя от износване, корозия и отложения. 
Полусинтетичното моторното всесезонно масло Prista® Super HD 10W-40 e предназначено за смазване на 
леки и лекотоварни бензинови и дизелови автомобили и бусове. Продуктът е удачен за употреба в 
тежкотоварни дизелови двигатели с естествено пълнене или турбо-нагнетяване. Може успешно да се 
използва в пътническия транспорт (междуградски и градски), съоръжения в строителната и минна 
промишленост, където преобладават нормални срокове за смяна.  

 
Предимства                                                                                    

 сигурна защита от износване, корозия и 
отложения  

 контрол върху саждите в маслото 

 много добри детергентно-диспергиращи 
свойства, осигуряващи максимална чистота на 
двигателя 

 

Спецификации                                                                                      
 SAE 10W-40 

ACEA  E2 

API  CF-4/CF/SG 

Allison  C3 

Caterpillar  TO-2 

 

Типични Физикохимични Свойства

Показател Метод за изпитване Типични стойности 

Плътност при 20°C, g/ml EN ISO 3675 0.879 

Кинематичен вискозитет при 100°С, mm2/s EN ISO 3104 14.6 

Кинематичен вискозитет при 40°C, mm2/s EN ISO 3104 102 

Вискозитетен индекс ISO 2909 148 

Пламна температура в отворен тигел, °C EN ISO 2592 220 

Температура на течливост, °C ISO 3016 -36 

Обща алкалност, mg KOH/g ASTM D 2896 11.5 

Сулфатна пепел, %  EN ISO 3987 1.5 
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    

 
Опаковки 
210L 

 

http://www.prista-oil.com/

