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Descrierea produsului  
 

Ulei SHPD de înaltă performanţă şi calitate. Recomandat pentru toate tipurile de motoare 
diesel, în special pentru motoare supra-alimentate ale camioanelor de tip TIR. 
Indeplineşte cerinţele producătorilor de motoare, cât şi clasificările internaţionale şi 
specificaţiile pentru lubrifianţi cu  interval mare de schimb. 

 

 Proprietati  
 

● Ulei multigrad foarte stabil cu rezistenta mare la forfecare. 
● Previne lustruirea  cilindrilor, care este foarte frecventa la motoare supraalimentate de 

putere mare. 
● Adecvat pentru vehiculele care trebuie să fie conforme cu Euro 1 şi Euro 2 cu privire la 

standardele de reducere a emisiilor de gaze şi particule contaminante. 
● Conţine inhibitori eficienti impotriva coroziunii, oxidarii, ruginii şi a formari de spuma. 
● Se previne formarea de depuneri la temperatura scazute, obstructionarea conductor si 

formarea de depuneri pe filtre. 
● Menţine o presiune corespunzătoare în toate condiţiile de muncă. 
● Are capacitatea de a dispersa depunerile şi alte forme de oxidare, previnind formarea 

de pelicule; păstrează pistoane curate şi previne blocarea segmentilor. 
● Fluiditate ridicata în condiţii de frig, faciliteaza  pornirea  usoara si  economisirea de 

combustibilului, în plus creşte protecţia împotriva uzurii. 
● Contine agenti de curatare/dispersie care permit utilizarea carburanţilor cu conţinut atat 

ridicat cat şi scăzut de sulf, ajutand la neutralizarea acizilor formati în procesul e 
combustie al motorinei, păstrând particule de carbon în suspensie. 

● De asemenea, aplicabil în lucrări publice,minerit, agricultură şi la cogenerare, dacă este      
   Necesar un  lubrifiant care asigura un consum redes de ulei. 

 Nivel de calitate    
 

● MAN 3275 ● VOLVO VDS-2 ● MB 228.3 
● API CG-4//CF/SJ ● ACEA E3/E2 ● MACK EOL 

 

 Date tehnice    
 

























 Ambalaj  
 

Vandut la litru, containere de 875 kg ,precum si la butoaiae de 185 si 18 kg si la bidon de 
plastic de 5 litri. 
 
 

 

 UNITATE METODA VALOARE 

Grade  SAE    15W40 

Density at 15ºC g/ml ASTM D 4052 0.83 

Viscozitate la  40ºC cSt ASTM D 445 110 

Viscozitate la 100ºC cSt ASTM D 445 14. 

Viscozitate la -20º C cP ASTM D 5293 7000 max 

Index de Vascozitate - ASTM D 2270 125 min 

Punct de aprindere ºC ASTM D 92 215 min 

Punct de inghet ºC ASTM D 97 -27 max 

TBN mg KOH/g ASTM D 2896 9 

Bosch Injector Shearing:  

Viscozitate la 100ºC after shear 
cSt CEC-L-14-93 12,5 min 

Volatilitate Noack, 1ora la 250ºC % in weight CEC-L-40-93 13 max 

SUPER TURBO  
DIESEL SHPD 

15W40 
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 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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