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eni i-Sint 5W-40

Eni i-Sint 5W-40 je vysoce výkonné syntetické mazivo, speciálně formulované tak, aby vyhovělo požadavkům 

zážehových a vznětových motorů osobních automobilů.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

Stupeň SAE 5W-40

Viskozita při 100° C mm2/s 14.9

Viskozita při 40° C mm2/s 90

Viskozita při -30° C mPa-s 6300

Viskozitní index - 174

Bod vznícení o. k. °C 240

Bod tuhnutí °C -39

Hustota při 15°C kg/l 0.854

VLASTNOSTI A VÝKONNOST

•  Speciální syntetické základové oleje a aditiva zajišťují, že eni i-Sint 5W-40 udržuje ideální viskozitu ve 

velkém rozsahu podmínek, redukuje tření, spotřebu paliva a škodlivé emise. Základy eni i-Sint 5W-40 

snižují odpařitelnost, čímž zmenšují spotřebu oleje a tak redukují emise z nespáleného oleje ve výfuku, 

odpařování a olej unikající do spalovací komory.

•  Syntetické komponenty zvyšují adhesi olejového filmu na kovových součástech, stejně jako když je motor 

delší dobu odstaven,  zajišťují snadný start a velkou redukci opotřebení v první kritické fázi zážehu.

•  Eni i-Sint 5W-40 udržuje svoji viskozitu a mazivost i při vysilujících podmínkách řízení, přičemž minima-

lizuje opotřebení motoru, zajišťuje dlouhou životnost všech pohyblivých částic a stále redukuje potřebu 

údržby a  generálních oprav.

•  Jak v jízdních, tak v laboratorních testech snižuje eni i-Sint 5W-40 spotřebu oleje a zajišťuje výbornou 

ochranu motoru při všech typech reálných podmínek řízení.

•  Tento olej má zvýšenou detergenci, přičemž zajišťuje, že olej zůstává bez kalů, zbytků laků a dalších škod-

livých substancí.

SPECIFIKACE A UVOLNĚNÍ

Eni i-Sint 5W-40 je oficiálně uvolněn nebo vyhovuje požadavkům následujících servisů a specifikací:

- ACEA A3/B4

- API SM/CF

- BMW Longlife 01

- RENAULT RN0700, 0710

- MB 229.3

- VW 502 00 + 505 00 

- PORSCHE A40

- GM LL-B-025


