
METABOND RACE&CLASSIC 15W50 
 

Leírás 

A Metabond Race&Classic 15W50 egy igazolt verseny motorolaj magas szintetikus tartalommal. A 

legújabb kopáscsökkentő kémiai anyagok, szintetikus észter alapú anyagok és a repülőipari hajtóművek 

kenési technológiájának alkalmazásával fejlesztett termék. A Metabond Race&Classic 15W50 nyújtotta 

teherviselő és kenőfilm stabilitási tulajdonságai messze menőkig meghaladja a hagyományos 

ásványolajok és szintetikus úton előállított szénhidrogén kenőanyagok (PAO-ek) ugyanezen 

tulajdonságait. 

 

Alkalmazás 

A Metabond Race&Classic 15W50 kiváló védelmet nyújt a magasan terhelt motorok részére. 

Alkalmazása ajánlott minden olyan nagy teljesítményű motorban, ahol SH vagy SJ specifikációnak 

megfelelő kenőanyag az előírás. Metabond Race&Classic 15W50 előnyösen alkalmazható minden olyan 

módosított motorban, amelyet versenykörülmények között használnak. 

A legújabb kopáscsökkentő kémiai anyagok, szintetikus észter alapú anyagok és a repülőipari 

hajtóművek kenési technológiájának alkalmazása teszi a terméket ideálisan alkalmassá az erősen terhelt 

verseny turbófeltöltők kenésére. 

Metabond Race&Classic 15W50 kiváló teljesítményt ad azon versenyautók számára, amelyekben 

motorkerékpár típusú kombinált motor/váltó kenést alkalmaznak. A nagyon magas kenőfilm stabilitás 

és a többfokozatú karakterisztika adja az optimális védelmet és a még jobb váltási karakterisztikát. 

Metabond Race&Classic 15W50 termék extra védelmének előnyei megjelennek minden olyan magas 

teljesítményű versenyautónál is, amelyek ólommentes, alacsony ólomtartalmú, vagy verseny benzinnel 

üzemelnek. 

Alkalmazható túlzott üzemanyag hígulás esetén is. 

 

Előnyei 

- Magas detergens hatás, biztosítva a kivételes motortisztaságot. 

- Motorfékpadi és a széleskörű versenytapasztalatok jelentős növekedést mutattak az 

erőleadásban. 

- A magas film stabilitása csökkenti a kopást és a súrlódást, biztosítva a megbízható és hosszú 

élettartamát az alkatrészeknek. 

- Egyedülálló formulája biztosítja a levegőtől való gyors elválást, így minimalizálva kockázatát a 

kenési elégtelenség kialakulásának. 

- A fejlett felület kémiája kiváló védelmet biztosít a dugattyúk, furatok, bütykök és csapágyak 

részére. 

- Kiváló nyírási stabilitás. 

 

Az alábbi specifikációkhoz ajánlott:  

- API SL, SH & SJ 

 

Jellemző adatok 

Tulajdonságok Egység Érték Vizsgálat módja 

SAE osztály - 15W-50  

szín - piros vizuális 

sűrűség 15°C-nál g/cm3 0,911 IP 160 

kinematikai viszkozitás 40°C-on mm2/s 130 IP 71 

kinematikai viszkozitás 100°C-on mm2/s 18,2 IP 71 

viszkozitási index - 156 IP 226 

lobbanáspont (zárt téri) °C 200 IP 34 

dermedéspont °C -35 IP 15 

Cold Crank viszkozitás -20°C-nál cP 6800  
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