
MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30
ulei sintetic pentru motoare

MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 este un ulei de motor sintetic cu performanţă de nivel premium şi conţinut de
cenuşă redus, având excelente caracteristici de curgere, produs cu tehnologia stratului de lubrifiere dublu, folosind
un sistem de aditivi complex care asigură automobilului niveluri de performanţă dintre cele mai înalte şi permite
intervale de schimb de ulei lungi.

Aplicatii

Motoare diesel VW/Skoda/Seat care funcţionează cu intervale de
schimb de ulei lungi

Motoare diesel cu injecţie directă şi cu sisteme Common Rail şi PD TDI

Vehicule dotate cu filtru de particule diesel (DPF) sau catalizator cu trei
căi

Motoarele autoturismelor şi autoutilitarelor uşoare (sub 3,5 t) de cursă
scurtă şi lungă

Motoare diesel VW/Skoda/Seat care funcţionează cu intervale de
schimb de ulei lungi

Motoare diesel cu injecţie directă şi cu sisteme Common Rail şi PD TDI

Vehicule dotate cu filtru de particule diesel (DPF) sau catalizator cu trei
căi

Motoarele autoturismelor şi autoutilitarelor uşoare (sub 3,5 t) de cursă
scurtă şi lungă

Caracteristici si Beneficii

Tehnologie de lubrifiere cu
peliculă dublă
Previne contactul şi uzura suprafeţelor metalice prin formarea unui
strat lichid în cazul funcţionării normale a motorului şi a unui strat de
protecţie molecular în cazul solicitării extreme

Previne contactul şi uzura suprafeţelor metalice prin formarea unui
strat lichid în cazul funcţionării normale a motorului şi a unui strat de
protecţie molecular în cazul solicitării extreme

Tehnologie de lubrifiere cu
peliculă dublă

Conţinut scăzut în cenuşă sulfat,
sulf şi fosfor (Low SAPS)
Durată de viaţă lungă a catalizatorului şi a filtrului de particule dieselDurată de viaţă lungă a catalizatorului şi a filtrului de particule dieselConţinut scăzut în cenuşă sulfat,

sulf şi fosfor (Low SAPS)

Proprietăţi extreme de curgere la
rece 
Asigură pornire uşoară, chiar şi în condiţii de frig extrem, astfel
prelungeşte durata de viaţă a acumulatorului

Asigură pornire uşoară, chiar şi în condiţii de frig extrem, astfel
prelungeşte durata de viaţă a acumulatorului

Proprietăţi extreme de curgere la
rece 

Volatilitate scăzutăScade consumul uleiului de motor, reduce emisia de substanţe
dăunătoare
Exploatare economică

Scade consumul uleiului de motor, reduce emisia de substanţe
dăunătoare
Exploatare economică

Volatilitate scăzută

Exceptionala stabilitate termică
şi la oxidare
Reduce formarea reziduurilor lichide la temperaturi joase şi a
depunerilor la temperaturi înalte

Reduce formarea reziduurilor lichide la temperaturi joase şi a
depunerilor la temperaturi înalte

Exceptionala stabilitate termică şi
la oxidare

Durata de viaţă a uleiului extrem
de lungă 
Frecvenţa perioadelor de nefuncţionare, cheltuielile operaţionale şi
poluarea mediului pot fi reduse

Frecvenţa perioadelor de nefuncţionare, cheltuielile operaţionale şi
poluarea mediului pot fi reduse

Durata de viaţă a uleiului extrem
de lungă 

Tratare excelentă a funinginiiProtecţie împotriva depunerilor de funingine şi şlefuirii găurilorProtecţie împotriva depunerilor de funingine şi şlefuirii găurilorTratare excelentă a funinginii

Specificatii si Aprobari

Clasa de viscozitate: SAE 5W-30
API SN
VW 504 00/507 00
MB-Approval 229.51

ACEA C3
API SP
BMW Longlife-04

ACEA C3
API SP
BMW Longlife-04
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MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30
ulei sintetic pentru motoare

Proprietati

Proprietati Valori Tipice

0,852Densitate la 15°C [g/cm3]

68,9Viscozitate cinematică la 40 °C [mm2/s]

11,9Viscozitate cinematică la 100 °C [mm2/s]

170Indice de viscozitate

-42Punct de curgere [°C]

210Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului si nu constituie o specificatie.

Instructiuni de manipulare si depozitare

A se păstra în recipientul original, într-o zonă uscată, ventilată corespunzător.
A se ține departe de flacără directă și alte surse de aprindere.
A se proteja de lumina directă a soarelui.
În timpul transportului, depozitării și utilizării produsului, urmați instrucțiunile de siguranță a muncii și a mediului
referitoare la uleiurile minerale.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți Fișa cu Date de Securitate a produsului.
Uleiurile de motor sunt gata formulate si nu necesita aditivari suplimentara, care pot avea efecte adverse
imprevizibile.
Producătorul și distribuitorul nu sunt responsabili pentru astfel de eventuale daune.
In ambalajul original, la temperatura recomandata de depozitare: 60 luni
Risc de pericol la incendiu: Grad IV.
Temperatura recomandata de depozitare: max. 40°C

Informatii despre comanda

Numar tarif vamal 34031980

Cod SAP si ambalare:
MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 47KG Butoi otel 60 l13301870
MOL Dynamic Gold Longlife 5W-30 170KG Butoi de otel 216,5 l13301868

Rezervare de comanda (numar gratuit):

Lubrifianti@molromania.ro
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