
 

 

IP Multimotor SX 10W40 

ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ 

 
 

ОПИС 
 Моторна олива на синтетичній основі чудової якості, відповідним чином розроблене для забезпечення максимального 
захисту двигуна, для використання у всіх двигунах сучасних 4-тактних газових, бензинових автомобілів, як з наддувом, так і з 
турбонаддувом, а також в автомобілях з двигунами дизельного типу, оснащеними турбокомпресором , для суворої 
цілодобової експлуатації.  
 
властивості 
IP Multimotor SX складається з суміші селективних мінеральних підстав і сучасного пакета спеціальних добавок типу 
детергента / диспергатора, протизносних, що поліпшують індекс в'язкості і для зниження температури застигання, 
властивості яких надають такі прерогативи: 
 - Повний захист двигуна в будь-яких умовах експлуатації. 
 «Оптимальний клас в'язкості для італійського клімату, необхідний для європейських і американських виробників 
автомобілів. 
 - Високий індекс в'язкості, щоб забезпечити адекватну в'язкість при зміні робочої температури. 
 - Плинність при низьких температурах навколишнього середовища, щоб полегшити холодний запуск. 
- Відмінна стійкість до окислення при високих температурах, для тривалого терміну служби. 
- Зниження споживання мастила в автомобілях з великим пробігом. 
- Підвищення ефективності та надійності двигуна і збільшення інтервалів заміни дозволяють знизити експлуатаційні витрати. 
 
ЗАСТОСУВАННЯ 
Продукт сформульований для задоволення всіх потреб змішаного парку транспортних засобів. Рекомендується для 
використання у всіх типах 4-тактних двигунів, що працюють на бензині, газі або дизелі, багатоклапанних і / або з 
турбонаддувом, в старих автомобілях і змішаних парках з великим пробігом. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

дновременно відповідає вимогам специфікацій, випущених API (Американський інститут нафти), а класифікація ACEA 

(Асоціація європейських автовиробників) класифікується: 

APISL для бензинових моторів. 

APICF для дизельних. 

-96, B3 / B4-98 для використання в автомобілях з бензиновими або дизельними двигунами. 

 
Перевершує найсуворіші специфікації виробників автомобілів:MB 229.1 level 

VW 501.01/505.00 level 

 

Інтервали ЗАМІНИ 
 

Згідно з інструкцією виробника. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Caratteristiche Metodo Valore 

Gradazione SAE 
 

10W / 40 

Щільність при 15 ° С, кг / л. ASTM D 4052 0,875 

 Кінематична в'язкість при 40 ° С, мм 2 / с ASTM D 445 105 

 Кінематична в'язкість при 100 ° С, мм 2 / с ASTM D 445 14 

 індекс в'язкості ASTM D 2270 145 

 Займистість, ° С, ° С ASTM D 92 242 

 Температура застигання, ° С ASTM D 97 -27 

Лужне число, mg KOH / g ASTM D 2896 9 

(Аналітичні значення, зазначені в цьому інформативному технічному описі, відносяться до нормальних виробничим допускам  
і не складають специфікацію, їх можна змінювати навіть без попередження) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo Stabilimento di produzione e confezionamento lubrificanti dell'api anonima petroli italiana SpA sito in Roma, opera con il Sistema di 
Qualità conforme alla Norma: UNI EN ISO 9001: 2008, certificato da Bureau Veritas. 

Le informazioni riportate nella presente Scheda Tecnica, sono redatte al meglio delle conoscenze del fornitore alla data dell a revisione. Esse 
hanno carattere puramente informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. Non impegnano in alcun modo la 
responsabilità della società di danni eventuali, risultanti dall'uso non corretto del prodotto. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare 
il prodotto sopra descritto, in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi e / o regolamenti in vigore. 
Questo prodotto non deve essere utilizzato in applicazioni diverse da quella prevista in questa scheda. 
Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non produce effetti dannosi per la salute se impiegato per l'uso previsto e seguendo le 
informazioni / raccomandazioni descritte nella "Scheda informativa in materia di sicurezza" disponibile presso la ns. rete Commerciale. 
Smaltire il prodotto esausto e l'imballo vuoto secondo la normativa vigente. 
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