Gazpromneft GL-5 80W-90,
Gazpromneft Super T-3, SAE 85W-90
Трансмисионни всесезонни масла
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
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Всесезонни трансмисионни масла, предназначени за използване в механични трансмисии с всички
типове зъбни предавки, включително хипоидни (водещи мостове, раздатъчни кутии и др.) леки и
товарни автомобили, друга мобилна техника, работеща при по-тежки условия на експлоатация, където
се препоръчват масла от нивото API GL-5 (ТМ-5). Gazpromneft Super T-3 85W-90 е масло първа партида
на конвейра ОАО «ГАЗ» ( за автомобили Волга и Газель).

ПРЕДИМСТВА
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•
Уникалният състав на базови масла и високоефективният пакет вносни добавки осигуряват
отличните противоокислителни и вискозитетно-температурни характеристики.
•
Ефективно възпрепятства пенообразуването, притежава отлична съвместимост с материалите за
уплътнение.
•
Високите противоизносни и антикорозионни свойства на маслата съществено удължава срока на
работа на трансмисията.
•
Отговаря на изискванита на водещите производители на леките автомобили и автобуси, които
препоръчват използването на масла от нивото API GL-5.
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СПЕЦИФИКАЦИИ / ОДОБРЕНИЯ
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Маслото Gazpromneft GL-5 80W-90 е одобрено/съответства на изискванията на спецификациите:
•
API GL-5
•
ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21А
•
ОАО «АВТОВАЗ»
•
MAN 342 M1
Маслото Gazpromneft Super T-3 85W-90 е одобрено/съответства на изискванията на
спецификациите:
•
API GL-5
•
ZF TE-ML 16С, 17B, 19B, 21A
•
MB 235.0
•
ОАО «АВТОВАЗ»
•
MAN 342 M1

Произвежда се от ООО «Газпромнефт-СМ», Русия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А по СТО 84035624-068/078-2012.
По-подробна информация за продукта и неговото използване можете да получите от техническите специалисти на e-mail:
service@maslagaz.com
Горепосочените данни се явяват типични за продуктите, получени в условията на нормална производствена толерантност и не
представляват технически условия. Информацията има справочен характер и може да бъде променена без предупреждение.

ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Gazpromneft Super T3 85W-90

14,3

17,5

Динамичен вискозитет при -26 °С, мПа•с

140 000

40 000

Пламна температура в отворен тигел, °С

221

217

Температура на течливост, °С

-30

Кинематичен вискозитет при 100 0 С, мм2 / с

3

568,4
4136

-28
0,902

570,0
4136
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ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСТНОСТ

0,897
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Плътност, при 20 °С, г/см
Трибологични характеристики при 20±5 °С в
ЧШМ:
• индекс на триене (Из), Н
• натоварване на спойките (Рс), Н
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Gazpromneft GL-5 80W90

ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

При спазване на правилата за лична и производствена хигиена, както и при надлежно използване в
препоръчаните области на приложение, маслата Gazpromneft GL-5 80W-90 и Gazpromneft Super T-3
85W-90 не представляват заплаха за здравето и опасност за околната среда. Избягвайте допир на
маслата до кожата. При смяна на маслата ползвайте защитни ръкавици. При допир на маслата до
кожата веднага измийте с вода и сапун. По-подробна информация по този въпрос се съдържа в
паспорта по безопасност на продукта.
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ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
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Отработеното масло, остатък от продукта подлежи на задължително събиране в
запечатан контейнер и се предоставя в пунктовете за прием на отработени масла. Не изливайте
отработеното масло в канализацията, почвата или водоемите.

Произвежда се от ООО «Газпромнефт-СМ», Русия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А по СТО 84035624-068/078-2012.
По-подробна информация за продукта и неговото използване можете да получите от техническите специалисти на e-mail:
service@maslagaz.com
Горепосочените данни се явяват типични за продуктите, получени в условията на нормална производствена толерантност и не
представляват технически условия. Информацията има справочен характер и може да бъде променена без предупреждение.

