
Приста Ойл Холдинг ЕАД 

www.prista-oil.com 

Версия: 26/10/2018 

PRISTA® UHPD 10W-40 

МОТОРНИ МАСЛА ЗА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ   

Описание и ПриложениеОписание и ПриложениеОписание и ПриложениеОписание и Приложение                                                                                       
Prista® UHPD 10W-40 е синтетично дизелово моторно масло от най-високо качество, предназначено за 

смазване на тежкотоварни дизелови двигатели Euro IV, Euro V, Euro VI, снабдени с филтри за улавяне на 

твърдите частици.  

Prista® UHPD 10W-40 се препоръчва за използване в най-новите модели дизелови двигатели с 

турбонагнетяване, работещи при свръх тежки режими в товарни камиони и автобуси, за които се препоръчва 

удължен пробег за смяна на маслото. За оптималният пробег за смяна на маслото, трябва да се следват 

препоръките на производителя за съответните експлоатационни нива по-долу. 

 

ПредимстваПредимстваПредимстваПредимства                                                                                    

− Най-добрият избор за Euro IV, Euro V, Euro VI 

тежкотоварни дизелови двигатели 

− Чистота на двигателя при значително удължен 

пробег за смяна на маслото 

− Минимални концентрации на вредни емисии в 

отработените газове 

− Защита от износване и полиране по 

цилиндрите 

− Безпроблемно стартиране на двигателя при 

отрицателни температури 

СпецификацииСпецификацииСпецификацииСпецификации                                                                                      

 SAE 10W-40 

ACEA E6/E7 

API CI-4 

MB 228.51*, 226.9 

MAN M 3477, M3271-1 

Volvo VDS-3 

Renault Trucks RLD-2 

MTU Type 3.1 

Deutz DQC IV-10LA 

Mack EO-N 

Cummins CES 20076/77 

JASO DH-2 
*MB-Approval 228.51

 

Типични Физикохимични Типични Физикохимични Типични Физикохимични Типични Физикохимични СвойстваСвойстваСвойстваСвойства

Показател Метод за изпитване Типични стойности 

Плътност при 20°C, g/ml EN ISO 3675 0.855 

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

Кинематичен вискозитет при 40°C, mm2/s EN ISO 3104 96.3 

Вискозитетен индекс ISO 2909 158 

Пламна температура в отворен тигел, °C EN ISO 2592 240 

Температура на течливост, °C ISO 3016 -39 

Обща алкалност, mg KOH/g ASTM D 2896 10.4 

Сулфатна пепел, %  EN ISO 3987 1.0 

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 съхранениеСъвети за безопасност, транспортиране и съхранениеСъвети за безопасност, транспортиране и съхранениеСъвети 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    

    


