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PRISTA® 4T 
ОЛИВИ ДЛЯ ЧОТИРИТАКТНИХ БЕНЗИНОВИХ ДВИГУНІВ 

Опис та застосування                                                                                    
Моторні всесезонні оливи Prista® 4T виготовляються із змішаних у відповідному співвідношенні 
високоякісних селективно очищених та гідрорафінованих базових олив та пакету присадок, виготовленого за 
найсучаснішою технологією. Оливи забезпечують винятковий контроль за відкладеннями на поршнях та 
кільцях в умовах високих обертів та температур. Протизносні присадки забезпечують високий рівень захисту 
двигуна від зносу при роботі в різних швидкісних і навантажувальних режимах. 
Моторні всесезонні оливи Prista® 4T призначені для найсучасніших чотиритактних бензинових двигунів 
мотоциклів з системами повітряного та водяного охолодження, для яких рекомендуються оливи категорії 
якості АРI SL та JASO MA. 
Prista® 4T 10W-40 - напівсинтетична моторна олива. 

 
Переваги                                                                                    
 висока стійкість до окиснення  
 відмінні детергентно-диспергуючі властивості, 

що забезпечують чистоту та безпроблемну 
роботу двигуна при високих робочих 
температурах 

 надійний захист від корозії 
 зниження витрат палива та зменшення вмісту 

токсичних речовин у вихлопних газах 

 
Специфікації                                                                                     
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Типові фізико-хімічні властивості

Показник та од. вимірювання 
Метод 

випробування 
Значення показника 

SAE 10W-40 SAE 15W-40 SAE 20W-50 
Густина при 20°C, g/ml EN ISO 3675 0.860 0.867 0.872 
В’язкість кінематична при 100°С, mm2/s EN ISO 3104 14.5 14.8 18.4 
В’язкість кінематична при 40°C, mm2/s EN ISO 3104 100 111 160 
Індекс в’язкості ISO 2909 150 138 129 
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C EN ISO 2592 224 228 236 
Температура застигання, °C ISO 3016 -36 -33 -30 
Лужне число, mg KOH/g ASTM D 2896 7.5 
Зольність сульфатна, %  EN ISO 3987 1.1 
Примітка: Наведені в таблиці Типових фізико-хімічних властивостей значення показників є типовими величинами, що відображають поточний рівень 
виробництва, та в кожній конкретній партії можуть варіюватись в межах допустимих норм. Виробник залишає за собою право вносити зміни в інформацію. 

 
Техніка безпеки та охорона навколишнього середовища 
За умови використання продукту за призначенням та дотримання рекомендацій виробника, зазначених в 
паспорті безпеки, цей продукт не становить значної загрози здоров’ю людини та навколишньому 
середовищу. 
Паспорт безпеки, інформацію щодо терміну придатності, умов та терміну зберігання можна знайти на сайті: 
www.prista-oil.com  

 
Види упаковок 
1L, 4L, 210L   


