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PRISTA® ULTRA 
МАСЛA ЗА ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ 

Описание и Приложение                                                                                    
Prista® Ultra са синтетични всесезонни моторни масла, произведени по най-съвременна технология, 
предназначени за смазване на двигателите на съвременните леки и лекотоварни автомобили (вкл. ванове, 
пикапи и микробуси). 
Prista® Ultra се препоръчват за високо натоварени, работещи при променливи условия в широк температурен 
интервал бензинови и дизелови двигатели на леки автомобили. Те са особено подходящи за бензинови и 
дизелови (включително и Common Rail) двигатели без и с турбонагнетяване, с директно впръскване на 
горивото и многоклапанна система, за които производителя на двигателя предписва масла от 
експлоатационни нива ACEA A3/B4 и API SN, SM & SL или CF. 

 
Предимства                                                                                    

− Предоставят усъвършенствана защита срещу 
износване и корозия 

− Запазват двигателя чист 

− Гарантират надеждна защита в широк 
температурен интервал 

− Осигуряват защита при ниски температури 
дори в присъствие на биодизелови горива 

− Проектирани са да съдействат за намаляване 
на вредните емисии в отработените газовe 
 

Спецификации                                                                                      
 SAE 5W-30 SAE 5W-40 

ACEA A3/B4 

API SL/CF SN/SM/CF 

MB 229.3,229.5 229.3, 229.5 

VW 502 00 / 505 00 

Opel GM-LL-A/B-025 

RN 0700/0710 

Porsche - A40 

JASO - MA-2 

Типични Физикохимични Свойства

Показател 
Метод за 

изпитване 
Типични стойности 

SAE 5W-30 SAE 5W-40 

Плътност при 20°C, g/ml EN ISO 3675 0.852 0.856 

Кинематичен вискозитет при 100°С, mm2/s EN ISO 3104 10.9 14.4 

Кинематичен вискозитет при 40°C, mm2/s EN ISO 3104 64.0 87.0 

Вискозитетен индекс ISO 2909 163 172 

Пламна температура в отворен тигел, °C EN ISO 2592 232 234 

Температура на течливост, °C ISO 3016 -39 -39 

Обща алкалност, mg KOH/g ASTM D 2896 10.0 

Сулфатна пепел, %  EN ISO 3987 1.2 
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 

 


