
METABOND ULTRA GF5 

0W-20 
A legkorszerűbb szintetikus technológiával előállított motorolaj start-stop rendszerű 

benzinüzemű és hibrid motorokhoz. Kifejezetten a legújabb Toyota, Honda és Mitsubishi 

motorokhoz fejlesztették. 

FELHASZNÁLÁS 

 Szintetikus technológiájú motorolaj, amely a legjobb védelmet nyújtja a kopással és a lerakódásokkal 

szemben. A benzines motor utókezelő rendszerei, amelyek érzékenyek a használt kenőanyagra és 

a javításuk költséges, azok is védve vannak hosszú időn keresztül, köszönhetően a termék alacsony 

foszfor-tartalmának. A 0W-20 viszkozitási osztály csökkenti a belső súrlódást a motor lehető 

legnagyobb erejének átvitele mellett, miközben üzemanyagot takarít meg. 

 

 Ennek a kenőanyagnak a használata üzemanyag megtakarítást is eredményezhet, a vezetési stílus 

megváltoztatása nélkül. Alkalmas a legigényesebb vezetési körülményekhez is (sportos vezetési 

stílus, gyakori hidegindítások, városi és autópályás közlekedés… stb.). 

 

 Használata kifejezetten alkalmas a legújabb, Start & Stop technológiával felszerelt „alul-méretezett” 

és hibrid motorokhoz, amelyekhez szükséges a nagyon folyékony szintetikus motorolaj. Az API és 

az ILSAC minősítések teljes visszafelé kompatibilitásának köszönhetően a motorok széles köréhez 

igazodik.  

SPECIFIKÁCIÓK 

Nemzetközi specifikációk API   SN 

 ILSAC   GF-5 

 Kompatibilis API SM, SL és ILSAC GF-4, GF-3-hoz 

 

Gyártói jóváhagyások Megfelel a HONDA, MITSUBISHI, TOYOTA technikai elvárásainak 

   FORD   M2C925-A  

   CHRYSLER  MS 6395 
 

ELŐNYÖK 

- Csökkentett környezeti hatás: 3,1%-kal csökken az üzemanyag felhasználás 

A hivatalos ILSAC teszt: sorrend VI D alapján mérve.  

 

- A szennyezést kontrolláló rendszerek védelme 

Az alacsony foszfor-tartalmával ez a kenőanyag optimalizálja is az utat, melyik háromutas katalizátor 

működjön, megakadályozva azok mérgezés általi sérülését. Ez csökkenti különösen a NOx, HC és 

CO kibocsátást. 

 

- Motorvédelem és tisztaság 

Ez az olaj biztosítja kategóriájában a lehető legjobb védelmet a kopás és a lerakódások ellen, a motor 

indításától kezdve.   

 

- Könnyebb hidegindítás 

A 0W-20 viszkozitási osztály, a speciális adalékanyagokkal együtt könnyebbé teszik a motor 

hidegindítását, még nagyon alacsony hőmérsékleten is. 

 

- Olajcsere-periódusok 

Függhet a felhasználástól, kérjük, mindig nézze meg a jármű felhasználói kézikönyvét. 

 



JELLEMZŐ ÉRTÉKEK 

Teszt Teszt módszer Mértékegység Eredmény 

Viszkozitási osztály SAE J300 - 0W-20 

Sűrűség (15 °C-on) ASTM D1298 kg/m3  849 

Viszkozitás 40 °C-on ASTM D445 mm2/s 47,2 

Viszkozitás 100 °C-on ASTM D 445 mm2/s 8,7 

Viszkozitási index ASTM D2270 - 167 

Dermedéspont ASTM D97 °C -42 

Lobbanáspont  ASTM D92 °C 222 

A táblázatban megadott adatok jellemző középértékek. 
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