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PRISTA® SUPER 10W-40 
Önceki isim: Prista® Super Benzin 10W-40/ Prista® Super Diesel 10W-40 

BİNEK ARAÇ VE HAFİF YÜK ARAÇLARI İÇİN YAĞLAR

Tanım ve Uygulama 
Dört mevsimlik yarı sentetik motor yağı Prista® Super 10W-40, modern benzin ve dizel motorlarının 
gereksinimlerini karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır. Dünya çapında öncü şirketler tarafından sağlanan, 
yüksek kaliteli, seçici olarak saflaştırılmış, suyla rafine edilmiş ve sentetik baz fraksiyonları ve yüksek teknoloji 
ürünü katkı maddeleri ile geliştirilmiştir. 
Dört mevsim motor yağı Prista® Super 10W-40, otomobillerin ve hafif ticari araçların modern benzinli ve dizelli 
motorları için tasarlanmıştır. Ayrıca, gazla (propan-bütan) çalışacak şekilde uyarlanmış binek araçlar için de 
uygundur. 
 
Avantajlar 
- Karterde tortunun birikmesini önleyen 

mükemmel deterjan ve dispersiyon özelliklerine 
sahiptir 

- Çok yüksek oksidasyon kararlılığı, yağın 
kalınlaşmasını önleyerek tüketimini azaltır 

- Sabit yağ değişim aralığı 
- Garantili korozyon koruması 
- Geniş bir sıcaklık aralığında ve zorlu sürüş 

koşullarında sürekli ve kararlı yağ filmi  

Özellikler 
 SAE 10W-40 

ACEA A3/B3 
API SL/CF 
MB 229.1 
VW 501 01/ 505 00 

JASO MA/MA-2 
 
 
 

 
Standart fiziko-kimyasal özellikler

Gösterge Deney yöntemleri Tipik değerler 

20°C sıcaklığında yoğunluğu, g/ml EN ISO 3675 0.865 
100°С sıcaklığında kinetik viskozitesi, mm2/s EN ISO 3104 14.5 
40°C sıcaklığında kinetik viskozitesi, mm2/s EN ISO 3104 100 
Viskozite indeksi ISO 2909 150 
Açık kap alevlenme noktası, °C EN ISO 2592 220 
Akma noktası, °C ISO 3016 - 33 
Toplam alkalinite, mg KOH/g ASTM D 2896 8.8 
Sülfat külü, %  EN ISO 3987 0.95 
 
Not: Standart özelliklerde verilen bilgi, ürünün özellikleri olmayıp şimdiki üretim seviyesinin göstergesidir ve kabul edilebilir üretim sapma 
sınırları içinde değişim gösterebilir. Değişiklik hakkı saklıdır. 

 
Emniyet, nakliye ve muhafaza ile ilgili öneriler 
Bu ürün tehlikeli olarak sınıflandırılmış olup özel etiketleme gerektirir. Bilgi fişinde verilen kullanım ve muhafaza 
gereksinim ve talimatlarına uyun. Ürünün bilgi fişini, ürünün muhafaza şartları ile son kullanım tarihiyle ilgili bilgiyi 
şu adreste bulabilirsiniz: www.prista-oil.com 


