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EUROL NAUTIC L. HPS 15W-50

Synthetische motorolie universeel inzetbaar voor
scheepsmotoren

Eurol® Nautic Line HPS is een synthetische motorolie die
universeel inzetbaar is in benzine- en dieselmotoren (in
motoren van boten). Deze olie zorgt voor een
probleemloze start,  ook bij lage temperaturen en biedt
een uitstekende smeerfilm bij hoge temperaturen.

Eurol® Nautic Line HPS zorgt, door het toegepaste
additieven pakket, voor een probleemloos functioneren
van de motor, zelfs in omgevingen waar zeer vochtige en
zilte omstandigheden zijn. Door de unieke samenstelling
zijn de verdampingsverliezen gering.

Eurol® Nautic Line HPS bezit uitstekende anti-slijtage,
anti-schuim en anti-corrosie eigenschappen. Samen met
de detergerende en dispergerende eigenschappen zorgt
deze olie voor een schone en bedrijfszekere motor.

Door zijn bestendigheid tegen hoge temperaturen en
oxidatie zal Eurol® Nautic Line HPS haar kwaliteit
behouden en niet indikken.

PERFORMANCE
API SL/CF
ACEA: A3/B4 (08)
VW 501.00/505.00
MB 229.1

SPECIFIEKE WAARDEN

10W-30 15W-50

Soortelijk gewicht bij 20C Kg/L 0,867 0,874

Viscositeit 100C cSt 11,9 18,0

Viscositeit 40C cSt 77,0 137,3

Viscositeit -20C cP - <7000

Viscositeit -25C cP <7000 -

Viscositeits Index 150 146

Vlampunt COC C 209 227

Stolpunt C -36 -30

Sulfaatas Gew% 1,0 1,0

LEVERBARE VOLUMES
E100154 - 1L, E100154 - 5L, E100154 - 60L
De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder
voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die
kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de
samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.
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