ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ПРОДУКЦІЮ
Мастила – Моторні оливи – Оливи для складних умов експлуатації

ȼɟɪɫɿɹ110/16b

Олива моторна LS ProFleet™ Oil SAE 1 0W-40

Повністю синтетична моторна олива з надвисокою продуктивністю (UHPD), розроблена
з урахуванням останніх стандартів ЄС і захищає новітні системи очищення.
ProFleet LS Engine Oil SAE 10W-40 це високоефективна синтетична моторна олива, розроблена для
задоволення потреб так званих стандартів Євросоюзу Європейського Союзу. Вона відповідає
рекомендаціям ультрависокої продуктивності (UHPD) провідних виробників двигунів. Унікальна
композиція забезпечує більш низький вміст сульфатної золи, фосфору та сірки для захисту системи
рециркуляції відпрацьованих газів (EGR), системи селективного каталітичного відновлення (SCR) та в
двигунах з протисажевими фільтрами (DPF). Мастило здатне забезпечити тривалі інтервали
обслуговування для вантажних автомобілів, що рухаються на великі відстані. Придатна для двигунів
Euro 1, 2 , 3 , 4 , 5 , 6*.
*Рекомендації Euro 6 щодо оливи залежать від марки вантажного автомобіля. Перед застосуванням
зверніться до керівництва з експлуатації
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ɉɟɪɟɞɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɡɜɟɪɧɿɬɶɫɹɞɨ керівництва з
експлуатації

Особливості та переваги
Області застосування
Придатна для двигунів вантажних автомобілів та
автобусів, що експлуатуються в складних умовах,
а також для промислових транспортних засобів.
ɉɪɢɞɚɬɧɚɞɥɹɞɜɢɝɭɧɿɜ(XURɡɫɢɫɬɟɦɚɦɢ
ɞɨɨɱɢɫɬɤɢɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯɝɚɡɿɜ(*5
ɪɟɰɢɪɤɭɥɹɰɿʀɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯɝɚɡɿɜ , 6&5
ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɟɤɚɬɚɥɿɬɢɱɧɟɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ та для
двигунів з протисажевим фільтром (DPF).Виконує
рекомендації UHPD великих будівельників
двигунів. Підходить для вантажних автомобілів та
автобусів з екстра довгими періодами ɡɚɦɿɧɢ
ɨɥɢɜɢ
Навколишнє середовище
Краще для навколишнього середовища
завдяки меншому вмісту сірки, фосфору та
сульфатної золи.

Збільшені інтервали заміни
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɿɿɧɬɟɪɜɚɥɢɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɿɡɚɦɿɧɢ
ɨɥɢɜɢ
Чистота двигуна
ȼɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɿɩɪɢɫɚɞɤɢɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɱɢɫɬɨɬɭ
ɞɜɢɝɭɧɚɩɪɢɡɛɿɥɶɲɟɧɢɯɿɧɬɟɪɜɚɥɚɯɡɚɦɿɧɢ
ɍɧɿɤɚɥɶɧɚɮɨɪɦɭɥɚɩɨɩɟɪɟɞɠɚɽɭɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɜɿɞɤɥɚɞɟɧɶɿɡɚɯɢɳɚɽɜɿɞɫɤɭɩɱɟɧɧɹɫɚɠɿ
Захист від зношення
Ɇɿɰɧɚɩɥɿɜɤɚɡɚɯɢɳɚɽɞɜɢɝɭɧɜɿɞɡɧɨɲɟɧɧɹɿ
ɤɨɪɨɡɿʀ
Олива, сертифікована
автовиробниками
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚɿɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɚɨɫɧɨɜɧɢɦɢ
ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢɞɜɢɝɭɧɿɜ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ПРОДУКЦІЮ
Keeping the world moving since 1866™
Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɛɿɥɶɲɟɤɪɚʀɧɩɨɜɫɶɨɦɭɫɜɿɬɭ
9DOYROLQHɽɩɪɨɜɿɞɧɢɦɭɱɚɫɧɢɤɨɦɪɢɧɤɭ
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦɬɚɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɯ
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯɬɚɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɬɚ
ɩɨɫɥɭɝɋɟɪɟɞɩɪɨɞɭɤɬɿɜɽɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ
ɦɚɫɬɢɥɶɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɬɪɚɧɫɦɿɫɿɣɧɿɪɿɞɢɧɢ
ɪɟɞɭɤɬɨɪɧɿɨɥɢɜɢɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɿɪɿɞɢɧɢɡɚɫɨɛɢɩɨ
ɞɨɝɥɹɞɭɡɚɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɦɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢ
ɤɨɧɫɢɫɬɟɧɬɧɿɦɚɫɬɢɥɚɬɚɩɪɨɞɭɤɬɢɞɥɹɫɢɫɬɟɦ
ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ
Ⱦɥɹɨɬɪɢɦɚɧɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɩɪɨɝɪɚɦɢɬɚɩɨɫɥɭɝɢ9DOYROLQH
ɡɜɟɪɬɚɣɬɟɫɶɧɚɜɟɛɫɚɣɬ
www.valvolineeurope.com

Типові характеристики
ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨ
ɩɨɬɨɱɧɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɉɪɨɞɭɤɬɢɳɨ
ɜɢɪɨɛɥɹɬɢɦɭɬɶɫɹɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭɛɭɞɭɬɶ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹɦ9DOYROLQHɚɥɟɦɨɠɭɬɶ
ɜɢɧɢɤɚɬɢɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɭɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ
Моторна олива ProFleet LS
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В'язкістьɦɦɫɩɪɢ&
$670'
В'язкістьɦɦɫɩɪɢ&
$670'
Індекс в’язкості
$670'
В'язкістьɦɉɚɫ&
$670'
TBNɦɝ.2+ɝ
$670'
Точка плинності, ºC
$670'
Питома щільність ɩɪɢ&
$670'
Температура спалаху&2&&
$670'

:
4

Відповідність вимогам з охорони здоров’я та
безпеки
ɐɟɣɩɪɨɞɭɤɬɧɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɫɭɬɬɽɜɨʀɡɚɝɪɨɡɢɞɥɹ
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɱɢɛɟɡɩɟɤɢɡɚɧɚɥɟɠɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯɰɿɥɹɯɬɚɡɚɭɦɨɜɢɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯɩɪɚɜɢɥɨɫɨɛɢɫɬɨʀɝɿɝɿɽɧɢɇɚɜɨɞɢɦɨ
ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɩɚɫɩɨɪɬɛɟɡɩɟɤɢ 6'6 ɹɤɢɣ
ɧɚɞɚɽɬɶɫɹɡɚɡɚɩɢɬɨɦɱɟɪɟɡлокального
представника чи по Інтернету за адресою
http://msds.valvoline.com
Захист навколишнього середовища
Відпрацьовану оливу слід здавати в офіційний
пункт прийому. Дотримуйтесь місцевого
законодавства. Забороняється зливати в
каналізацію, на ґрунт чи у воду.
Зберігання
Рекомендується зберігати всі упаковки у
приміщенні. Якщо нема можливості уникнути
зберігання під відкритим небом, бочки слід
покласти горизонтально, щоб запобігти
можливому просочуванню води та пошкодженню
маркування на бочках. Забороняється зберігати
продукти при температурі вище 60°C, під прямим
сонячним промінням чи за мінусових температур.
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Наведена інформація відноситься тільки до продуктів, виготовлених у таких регіонах:
Європа
Ɍɨɜɚɪɧɢɣɡɧɚɤɤɨɦɩɚɧɿʀ9DOYROLQHɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣɭɪɿɡɧɢɯɤɪɚʀɧɚɯ8
ȼɫɿɡɚɹɜɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɿɞɚɧɿɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɜɰɶɨɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹɬɨɱɧɢɦɢɬɚɧɚɞɿɣɧɢɦɢɚɥɟɧɟɽɝɚɪɚɧɬɿɽɸɹɜɧɨɸ
ɱɢɬɨɸɳɨɦɚɽɬɶɫɹɧɚɭɜɚɡɿɬɨɜɚɪɧɨʀɰɿɧɧɨɫɬɿɱɢɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿɞɥɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɰɿɥɿɱɢɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɹɜɧɢɦɱɢɬɢɦ
ɳɨɦɚɽɬɶɫɹɧɚɭɜɚɡɿɡɚɹɤɟ(OOLV(QWHUSULVHV%9ɬɚʀʀɞɨɱɿɪɧɿ
ɤɨɦɩɚɧɿʀɦɨɝɥɢɛɧɟɫɬɢɸɪɢɞɢɱɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ

