
1 

 
IP Sintiax SX 

ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ 

 
 

ОПИС 
Високоякісне мастило на синтетичній основі для 4-тактних бензинових і дизельних двигунів з турбонаддувом. 
Висока термостійкість синтетичної основи, з якої сформульовано IP Sintiax SX SAE 10W / 40, забезпечує глобальну захист 
двигуна в будь-яких умовах руху. 
 

властивості продукту 
- При низьких температурах він має оптимальну плинність (SAE 10 W), щоб забезпечити швидку циркуляцію і ефективний 
захист від зносу в критичній фазі холодного запуску двигуна. 
- При високих температурах він підтримує адекватну в'язкість (високий індекс в'язкості), яка забезпечує повну мастило 
навіть в самих екстремальних умовах водіння. 
- Містить спеціальні присадки, які гарантують максимальний захист внутрішніх частин двигуна від утворення шламу і 
відкладень (продуктів окислення). 
-Завдяки збалансованої в'язкості його синтетичних і мінеральних компонентів, він зменшує внутрішнє тертя двигуна і, 
отже, зменшує енергію, що розсіюється завдяки пасивного опору, що призводить до зниження витрати палива. 
-Завдяки дуже низькою летючості (тест Noack) базових масел, це призводить до особливо низькій витраті мастильного 
матеріалу. 
-Висока стійкість до окислення, тривалий термін експлуатації продукту. 
Низький рівень вихлопних газів, для продовження терміну служби каталітичного нейтралізатора. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ 
 Sintiax SX IP SAE 10W / 40 рекомендується для використання у всіх автомобілях з бензиновими або дизельними двигунами з 
прямим уприскуванням (без систем подальшої обробки вихлопних газів: FAP / DPF), LPG або метан будь-якої марки і 
потужності. 

SPECIFICHE  

 Він відповідає суворим специфікаціям, встановленим API (Американський інститут нафти) і ACEA (Асоціація 
європейських виробників Автомобілі) класифікується: 

  API SL для використання в бензинових двигунах. 

  API CI-4 для використання в двигунах з дизельним циклом. 

 EA ACEA A3 / B4-16 

 Перевершує специфікації наступних виробників автомобілів: 

 MB 229.1 level 

 VW 502.00/505.00 level 

 RN0700 level 

 PSA B71 2294 level 

 

Інтервали ЗАМІНИ 
Згідно з рекомендаціями конструкторів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Caratteristiche Metodo Valore 

Gradazione SAE  10W / 
40 

Щільність 15 ° C, Kg / lt. ASTM D 4052 0,870 

В'ЯЗКІСТЬ кинемо. 40 ° C, mm2 / s ASTM D 445 90 

В'ЯЗКІСТЬ кинемо. 100 ° C, mm2 / s ASTM D 445 13 

індекс в'язкості ASTM D 2270 145 

Спалах COC, ° C ASTM D 92 240 

Замерзання, ° C ASTM D 97 -30 

Лужне, mg KOH / g ASTM D 2896 11,5 

(I valori analitici riportati in questa scheda tecnica informativa, sono relativi alle normali tolleranze di produzione 
e non costituiscono una specifica, possono essere variati anche senza preavviso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo Stabilimento di produzione e confezionamento lubrificanti del 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 della 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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