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Beschrijving     Dit is een volledig synthetisch high-performance multigrade motorsmeermiddel. Samengesteld  

op basis van de nieuwste technologie voor MID SAPS-motoroliën geschikt voor katalysatoren, DPF-        
filters en nabehandelingssystemen. De speciale samenstelling zorgt voor een optimaal    
brandstofverbruik en een langere levensduur.  

 
Toepassing    Deze Dexos 2TM-goedgekeurde olie is vereist voor alle nieuwe diesel- en benzinemodellen van  

   GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet. GM/Opel heeft geadviseerd dat voor de Dexos 2TM-specificatie een  
   achterwaartse compatibiliteit geldt ten aanzien van oudere GM/Opel-specificaties (GM-LL -A-025  
   en GM-LL-B -025). Voor de meeste auto’s met diesel- en benzinemotoren van GM/Opel/Vauxhall/  

Chevrolet kunnen Dexos 2TM-smeermiddelen worden gebruikt. Ook is deze olie geschikt voor MB   
Bleutec motoren (OM642.xxx), evenals MB dieselmotoren met uitlaatgas nabehandeling en 
turbocompressor. De ACEA C2 voldoet aan alle vereisten met betrekking tot motorbescherming 
binnen dit toepassingsgebied.  

 
Prestatieniveau    API SN/CF  

   ACEA C2/C3-12  
   MB 229.51/229.31/229.52  
   VW 502.00/505.00/505.01  
   BMW LL-04  
   GM Dexos 2  
   Renault RN 0700 / RN 0710  
 

Typische  
standaardanalyses    Dichtheid bij 15 °C, kg/l   0,855  

   Viscositeit -30 °C, mPa.s   6280  
   Viscositeit 40 °C, mm²/s   67,1   
   Viscositeit 100 °C, mm²/s   12,2  
   Viscositeitindex    182   
   Vlampunt COC, °C   234  
   Vloeipunt, °C    -36  
   Total Base Number, mgKOH/g 7,2  
   Sulfaatasgehalte, %   0,77  

 
 
 
 
 
 
 
 
De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van 
onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van 
kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, 
met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel 
veiligheidsinformatieblad voor dit product is op aanvraag verkrijgbaar 
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