
 

HD MONOGRADE 60 

 

 

MINERAL MOTOROLJA 

Ardeca HD Monograde är en universal rak 60 motorolja producerad av hög kvalitets solvent raffinerade 

basoljor och välbalanserat val av tillsatser så kallade additiver. För effektivt skydd av motorer vid höga 

driftbelastningar med en utmärkt rengöringsförmåga för att förhindra insättningar i de heta zonerna i 

motorn. 

  ANVÄNDNING 

Denna universala raka singel grade smörjande oljan är lämplig för bensin och dieselmotorer, med eller 

utan överladdning. Utmärkt för användning vid racing under sommaren. 

 PRESTANDA NIVÅ 

 ACEA E2-96 

 API SG/CF 

 MB 227.0/228.0 

 MAN 270 

 EGENSKAPER OCH FÖRDELAR 

Har en utmärkt rengöringsförmåga, förhindrar bildning av avlagringar i de heta zonerna av motorn. 

Har en mycket aktiv dispersion, vilken förhindrar bottenfällningar och slam. 

Har en kraftfull verkan mot slitage, korrosion och skumbildning. 

Har en låg askhalt. 

 

 



TYPISKA EGENSKAPER 

 Enheter Genomsnitts Värde 

Densitet vid 15 °C Kg/L 0.899 

Viskositet 40 °C mm²/s 290.60 

Viskositet 100 °C mm²/s 23.50 

Viskositet Index  101 

Flampunkt °C 246 

Lägsta Flyttemperatur °C -18 

TBN mgKOH/g 7.1 

   

   

 

 FÖRPACKNINGAR 

200 L 
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Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende 

på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i 

vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och 

använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. 

Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. 

Vroman NV och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personskador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa 

rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra 

standardvillkor för försäljning. 

  

Josema Trading & Consulting, Norra Bulltoftavägen 65 G, 21243 Malmö 

Tel. 076 1795 45 63, E-Post info@josema.se 


