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PRISTA® ULTRA G 
МАСЛА ЗА ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ

Описание и Приложение                                                                                    
Prista® Ultra G 5W-30 е най-ново поколение синтетично масло, с удължен срок за смяна, одобрено за употреба 
в бензинови двигатели на леки автомобили на GМ.  
Особено подходящо е за автомобили, в които са използвани модерни системи за икономия на гориво (VVT - 
променливо газоразпределение), както и системи за допълнително третиране на отработените газове.  
Prista® Ultra G 5W-30 е подходящо за използване в двигатели, за които се препоръчват масла GM-LL-A-025, 
GM 6094M и GM 4718M, както и по-нови спецификации, които ги заменят.

 
Предимства                                                                                    
− удължен срок за смяна  и икономия на гориво 

− ниска склонност към образуване на отложения  

− съдържа специален модификатор на триене за 
намаляване на износването 

− удължава живота и поддържа ефективността 
на допълнителните системи за третиране на 
отработените газове 

Спецификации                                                                                      
 SAE 5W-30 

GM  
GMW 17332 
/Service Fill/ 

API SN 

ILSAC GF-5 

 

 
Типични Физикохимични Свойства

Показател Метод за изпитване Типични стойности 

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

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

Кинематичен вискозитет при 40°C, mm2/s EN ISO 3104 66.2 

Вискозитетен индекс ISO 2909 156 

Пламна температура в отворен тигел, °C EN ISO 2592 230 

Температура на течливост, °C ISO 3016 -39 

Обща алкалност, mg KOH/g ASTM D 2896 8.8 

Сулфатна пепел, %  EN ISO 3987 0.9 
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    
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