
 

Spec Diesel 2000 CI-4/SL 15W/40 
          Olej silnikowy  

 

CHARAKTERYSTYKA 
 

Spec Diesel 2000 CI-4-SL 15W/40 to nowoczesny olej silnikowy będący kompozycją baz 

mineralnych oraz wysokiej jakości dodatków uszlachetniających, gwarantujących spełnienie 

najwyższych wymagań producentów samochodów i wymogów ochrony środowiska. Olej jest 

neutralny wobec powszechnie stosowanych uszczelek, posiada własności myjąco-dyspergujące, które 

ograniczają powstawanie osadów i nagarów podnosząc stan czystości silnika, zapewnia dużą 

stabilność smarowania przy wysokich obciążeniach mechanicznych i termicznych 

Przeznaczony do całorocznej eksploatacji w wysokoprężnych silnikach Diesla z turbodoładowaniem 

lub bez. Może być także stosowany w silnikach benzynowych pojazdów, w których producent zaleca 

stosowanie oleju klasy SL wg API. Spełnia wymagania norm emisji spalin Euro 1, 2, 3, 4. 

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE 

 

Parametry 15W/40 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 100
0
C, mm

2
/s 14,5 

Wskaźnik lepkości 140 

Temperatura płynięcia, 
0
C -28 

Temperatura zapłonu, 
0
C 225 

Liczba zasadowa, mg KOH/g 10 

Lepkość strukturalna CCS w temperaturze -20
o
C, mPa·s                6600 

Odparowalność wg Noack’a, % (m/m) 12 

Popiół siarczanowy, % 1,2 

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. 

Wartości rzeczywiste są umieszczane na orzeczeniach laboratoryjnych dołączonych do każdej 

partii produktu. 

 

NORMY I SPECYFIKACJE  

 
API: CI-4/CG-4; CF-4/SL; ACEA: A3/B3, A3/B4, E5/E7; Allison C4; CAT EFC-1-a; Cummins CES 

20071/2/6/7/8; Mack EO-M Plus; MAN 270/271; MB 228.1/ 228.3/229.1; MIL-L-2104E; MTU Type 

2; Renault Truck RD/RD2; Volvo VDS/VDS-2; VW 500.00; ZF TE-ML 07C; WT-SPEC-D-08 2 

11.13. 
 

PRZECHOWYWANIE  
 

Oleje Spec Diesel 2000 CI-4/SL 15W/40 należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które 

chronią przed dostępem powietrza, wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Wszelkie opakowania  

z produktem powinny być przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych. W przypadku 

przechowywania beczek na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, 

należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu 

oznakowania. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60ºC, ani też 

narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur. 


