
 

SYNTH EF 5W30 

 

HELSYNTETISK MOTOROLJA. 

Ardeca Synth EF 5W30 är ett helsyntetiskt smörjmedel baserat på särskilt utvalda basoljor av mycket hög 

kvalitet. Detta är en ”LOW SAPS” olja för bensin/LPG och diesel motorer i personbilar med eller utan 

turbo, som kräver den lägsta nivån av sulfat aska, fosfor och svavel och säkerställer bränsleekonomi. 

  ANVÄNDNING 

Ardeca Synth EF 5W30 är utvecklad för senaste generationen (Euro 4) bensin och diesel motorer 

utrustade med diesel partikelfilter (DPF), som kräver en låg HTHS viskositets olja. Den ger en betydande 

förbättning av bränsleekonomin. Denna motoroljan kan även användas, där ILSAC GF-4 oljor 

rekommenderas. 

 PRESTANDA NIVÅ 

 ACEA C1-12 

 ACEA C2-12 

 FORD WSS-M2C934-B 

 JASO DL-1 

 JAGUAR / LAND ROVER STJR.03.5005 

 EGENSKAPER OCH FÖRDELAR 

Totalt motorskydd: Denna motorolja ger enastående motorrenhet och hållbarhet. 

Efterbehandlingsskydd: Skyddar hela avgasefterbehandlingssystemet. 

Bränsleekonomi: Lägre bränsleförbrukning och minskning av CO2-utsläpp. 

 

 



TYPISKA EGENSKAPER 

 Enheter Genomsnitts Värde 

Densitet vid 15 °C Kg/L 0.849 

Viskositet -30 °C mPas 3900 

Viskositet 40 °C mm²/s 52.50 

Viskositet 100 °C mm²/s 9.46 

Viskositet Index  166 

Flampunkt °C 224 

Lägsta Flyttemperatur °C -39 

TBN mgKOH/g 6.2 

Sulfat Aska % 0.49 

 

 FÖRPACKNINGAR 
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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 


