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PRISTA® ULTRA V 
МАСЛА ЗА ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ 

Описание и Приложение                                                                                    
Prista Ultra V 5W-30 е синтетично всесезонно моторно масло, специално проектирано за смазване на 
двигателите на Volkswagen, AUDI, SEAT и Skoda. Продуктът е формулиран от  висококачествени синтетични 
базови компоненти в комбинация с иновативна система от добавки за получаването на краен продукт 
напълно съвместим с устройствата за третиране на изгорелите газове, отличаващ се с високотемпературна 
стабилност и обезпечаващ защита от износване, отлично качество на работа при ниска температура и 
намалени вредни емисии в изгорелите газове. 

Prista Ultra V 5W-30 е специален продукт с удължен интервал за смяна, предназначен за употреба в 
бензиновите и дизелови двигатели на Volkswagen, AUDI, SEAT и Skoda. Продуктът е напълно съвместим с 
дизеловите филтри за частици (DPF) и допълнителните устройства за третиране на отработените газове и е 
подходящ за високотехнологичните бензинови двигатели FSI и TSI с директно впръскване на гориво.   

 
Предимства                                                                                    

 Чистота на всички части на двигателя 

 Намалена консумация на гориво 

 Максимална защита от износване и корозия 

 Удължава живота на дизеловите филтри за 
частици (DPF) и поддържа ефективността им 
на работа 

 Съдейства за опазване на околната среда 
(спомага за намаляване на вредното 
въздействие върху околната среда) 

 Специален модификатор на триене, който 
осигурява максимална защита от износване  

 
 

Спецификации                                                                                      
 SAE 5W-30 

VW 504 00/507 00 

ACEA C3 

API SN 

BMW  Long Life 04 

MB  229.51 

Porsche C30 

 

 
Типични Физикохимични Свойства

Показател Метод за изпитване Типични стойности 

Плътност при 20°C, g/ml EN ISO 3675 0.850 

Кинематичен вискозитет при 100°С, mm2/s EN ISO 3104 11.8 

Кинематичен вискозитет при 40°C, mm2/s EN ISO 3104 66.8 

Вискозитетен индекс ISO 2909 174 

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

Температура на течливост, °C ISO 3016 -45 

Обща алкалност, mg KOH/g ASTM D 2896 8.7 

Сулфатна пепел, %  EN ISO 3987 0.8 
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    

http://www.prista-oil.com/
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Опаковки 
1L, 4L, 20L, 210L, 1000L 


