
METABOND SPEED 10W40 
 

Benzin- és dízel-üzemű, akár közvetlen befecskendezésű motorokhoz fejlesztett, magas 
teljesítményű rész-szintetikus technológiával előállított kenőolaj. 

 

FELHASZNÁLÁS 
 
- Minden benzines és dízelmotorhoz  

Ajánlott minden személyautó és kishaszongépjármű benzines és dízel motorjaihoz. 
 
- Közvetlen és indirekt befecskendezés  

Kifejezetten a modern technológiájú dízel motorokhoz lett kifejlesztve, nevezetesen a közös 
nyomócsöves vagy anélküli közvetlen befecskendezésűhöz. 

 
- A legextrémebb körülmények között  

Teljesen alkalmazható minden típusú felhasználáshoz (városban, országutakon és autópályán) és 
extrémebb körülmények között is (magas hőmérséklet). 

 
- Az év minden időszakában 

A gyártói ajánlásokért nézze meg a járműve kézikönyvét.  
 

SPECIFIKÁCIÓK 
 
Nemzetközi specifikációk  ACEA    A3/B4 
     API    SN/CF 
 
Gyártói (OEM) jóváhagyások  VOLKSWAGEN VW 501.01/505.00 
     MERCEDES BENZ MB jóváhagyás: 229.1 
     RENAULT  RN0700/0710 
 

ELŐNYÖK 
 
- Nagyon nagy teljesítmény 

A rész-szintetikus technológia lehetővé teszi, hogy minősége fenntartható maradjon az idők folyamán, 
amely megfelel az OEM által előírt megnövekedett olajcsere-periódusok szabályainak. 
Kiváló detergens tulajdonsága nagyszerű motortisztaságot biztosít a jobb teljesítmény érdekében. 

 
- Továbbfejlesztett tulajdonságok a dízel motorok sajátosságaihoz  

Kifejezetten arra lett kifejlesztve, hogy alkalmazható legyen a közvetlen befecskendezés 
követelményeihez. A közvetlen befecskendezés növeli az erőt, ill. alacsony sebességnél a 
nyomatékot, és csökkenti az üzemanyag-fogyasztást, de mindemellett növeli a működési 
hőmérsékletet. Emiatt fontos, hogy a használt kenőanyag védje a motort a magas hőmérséklettel 
szemben. 
 

- Hosszabb motorélettartam  
Széles viszkozitási index-tartománya kiváló magas hőmérsékleti minőséget biztosít, és a 
motoralkatrészek gyors kenését teszi lehetővé a hidegindítás alatt. A minden hőmérsékleten biztosított 
optimális védelem megnöveli a motorélettartamot. 

 

JELLEMZŐ ÉRTÉKEK 
SPEED 10W40 Mérési módszer Mértékegység Érték 

Sűrűség 15°C-on ASTM D1298 kg/m3 873 

Kinematikai viszkozitás 40 °C-on ASTM D445 mm2/s 96,81 

Kinematikai viszkozitás 100 °C-on ASTM D445 mm2/s 14,81 

Viszkozitási index ASTM D2270 - 160 

Folyáspont ASTM D97 °C -24 

Lobbanáspont, nyílttéri ASTM D92 °C 232 
A táblázatban feltüntetett tulajdonságok értékei csak tájékoztató jellegűek. 

 
Ez a kenőanyag nem jelent kockázatot, ha a használati javaslatokat betartják és csak a tervezett 
felhasználási területen használják. 
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