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Gazpromneft  GL-5 85W-140 
Többfokozatú hajtóműolaj

A többfokozatú hajtóműolaj gépkocsik, teherautók, és más nehéz üzemkörülmények közt működtetett mobil 
berendezések bármilyen fajtájú kéziváltóinál, akár hypoid váltóinál is használható (kormánytengely, osztómű és 
egyéb), ahol API GL-5 olajok EP (adalékokkal) használata előírt. Kifejezetten forró körülmények alatt működő 
gépekhez lett kifejlesztve.

 egyedi bázisolajok és magas hatékonyságú adalékrendszer biztosítja a heggedés- és oxidálódás gátló
képességet, illetve a hőmérséklet-viszkozitás tulajdonságokat folyamatos csúcsterhelés, EP és magas
hőmérsékleten való üzemelés esetén

a kiváló termooxidációs stabilitás lehetővé teszi az olaj igénybevételi tulajdonságainak maximális
ideig történő megőrzését, ami jelentősen megnöveli az olajcsere ciklusidőt

 hatékonyan akadályoz a habképződést, kiváló tömítés összeférhetőséggel rendelkezik
 a nagyfokú kopás- és korrózió elleni védelem megnöveli a hajtómű élettartamát
 megfelel a vezető gépjármű és teherautó OEM előírásoknak, melyeknél API GL-5 olajok használata

szükséges
 széles hőmerséklet sávban használható -17 °C-tól +55 °C-ig

SPECIFICATIONS AND APPROVALS 

Gazpromneft  GL-5 85W-140 oil complies with the following specifications requirements: 

 API GL-5

LEÍRÁS

ELŐNYÖK
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Rendeltetésszerű használat mellett, a Gazpromneft GL-5 85W-140 olaj nincs káros hatással az egészségre és a 
környezetre. Általános higiénia betartása mellett nincs szükség speciális óvintézkedésekre. Kerülje a bőrrel való 
érintkezést. Használjon védőkesztyűt. Kenőanyag bőrre jutása esetén azonnal távolítsa azt el szappannal és 
vízzel. További bővebb információt talál az óvintézkedéseket illetően a Biztonsági adatlapon.

Helyezze a használt terméket megfelelő hulladékgyűjtő tartályba. Hivatalos hulladékgyűjtő félen keresztül adja 
le. Ne öntse a használt kenőanyagot talajvízbe, vízáramba, lefolyóba, csatornarendszerbe vagy földbe.

PPO

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

Jellemző tulajdonságok Gazpromneft  GL-5 85W-140 

Viszkozitás, cSt 
100°C-on 25.7 

Dinamikus viszkozitás
@ -12 °C, mPa•s

67,700 

Gyulladáspont, COC, °C 228 

-19

0.904 

Cseppenéspont, °С 

Sűrűség 200°С, g/cm3-en 

Négygolyós teszt 20±5 °С-on:
 Kopás terhelés mutató (LWI), N
 Heggedési pont, N

607.6 
4136 
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CSÖKKENTETT KÖRNYEZETI HATÁS




