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Descriere  
 

Ulei de inalta calitate creat pe baza tehnologiei sintetice recomandat pentru cele mai 
moderne motoare diesel. Fabricat special pentru motoarele diesel dotate cu cu sistem 
de tratare a noxelor Euro 4 cu turbocompresoare, pentru extinderea intervalelor de 
schimb atat la motoarele Euro 4 cat si la motoarele de generatie mai veche conform cu 
recomandarile fabricantului. Datorita continutului scazut de cenusa (MID SAPS) previne 
obstructionarea filtrului de particule ( DPF ), protejeaza sistemul post combustie si 
reduce volumul de noxe evacuat. 
 

 Proprietati  
 

● Ulei multigrad stabil  ce asigura rezistenta moleculei de ulei la forfecare pentru o plaja 
vasta de temperatura. 

● Volatilitatea scazuta a  componentilor sintetici  si  consumul minim de carburant il 
recomanda ca fiind adecvat pentru vehicole Euro 4 precum si vehicule de generatie 
mai veche care respecta cerintele ridicate ale  producatorul de ACEA E6 sau E4. 

● Adecvat pentru vehicule echipate cu sisteme post combustie, filtre pentru particule 
diesel DPF precum si pentru cateva motoare prevazute cu sisteme de reutilizare a 
gazelor si carburantului nears, EGR sau catalizator de reductie selectiva, SCR , in 
conformitate cu recomandarile producatorului. 

● Are proprietati imbunatatite impotriva coroziunii, oxidarii, ruginirii si a formarii de spuma 
datorita inhibitorilor si a formulei de aditivi detergenti-dispersanti  care previne blocarea 
conductelor de ulei a filtrului si a segmentilor pistonului. 

● Previne polisarea camasii de cilindru care se gaseste in deosebi la masini cu putere 
ridicata 

● Continutul scazut de cenusa asigura functionarea optima a tehnologiei menita sa 
reduca volumul de noxe precum utilizarea eficiente a filtrelor de particule diesel (DPF) 
astfel contribuind la protejarea mediului. 

● Datorita bazei sintetice si a aditivilor exceptionali se asigura perioade extinse de 
schimb  (de la 80,000 pana la 100,000 Km)  astfel  asigurand curatenia motorului intre 
schimburi si deasemenea contrinuind la economiseriea de carburant.. 

 

 Nivel de calitate  
 

● ACEA E6/E4 ● MB 228.51 / 228.5   ● MAN 3277 for CRT/ 3477 
● VOLVO VDS-2   ● Renault VI RXD   ● DAF HP2 
● MTU Type 3.1 ● SCANIA LOW ASH 
 

 

 Date tehnice  
 

























 UNITATI METODE VALUARE 

Grad de vascozitate   10W40 

Densitate la 15ºC g/ml3 ASTM D 4052 0,859 

Vascozitate la 100ºC cSt ASTM D 445 14,4 

Vascozitate la 40ºC cSt ASTM D 445 96 

Vascozitate la  -25ºC cP ASTM D 5293 7000 max 

Indice de vascozitate 
 

 
ASTM D 2270 145 min 

Punct de ardere ºC ASTM D 92 215 min 

Punct de inghet ºC ASTM D 97 -45 

TBN mg KOH/g ASTM D 2896 10 

Cenusa cu sulfat % in greutate ASTM D 874 1 

Test Bosch de rupere a moleculei: 

Viscozitate la 100ºC 
cSt CEC-L014-093 12,5 min 

TURBO UHPD 10W40 
MID SAPS 

DIESEL 
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 Ambalaj  
 

Vandut la litru, recipient de 830 kg , butoi de 180 kg  si recipiente de plastic de 5 litri. 
 

 Identificarea pericolelor  
Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare. 
 
 
 

 Utilizare  
 

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este 
indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii. 
 

 Norme de siguranta si protectie  
 

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare 
este minim 
Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă 
medicală.  
Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun. 
Ochii: Spalati cu apa din abundenta  
Masuri generale: Consultati medicul imediat. 
 
 

 Masuri de prevenire a incendiilor  
 

 Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.  
Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de 
apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea 
produsului. 
 

 Protejarea mediului  
 

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita 
flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. 
Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila. 
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol 
accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de 
indepartarea prin mijloace fizice sau chimice.  

 

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie  
Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere. 
 
repsol.com 
901 111 999 
 
In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi considerate ca fiind 
tipice. 
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