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HEXOL SYNLINE 4T MOTO SPRINT 10W40 
ULEI MOTOR 

DESCRIERE PRODUS 
HEXOL Synline 4T MOTO SPRINT  10W40 este un ulei multigrad de calitate superioară, 
formulat din uleiuri  de bază sintetice şi minerale şi un sistem complex de aditivi cu 
proprietaţi anticorozive,  antioxidante, antiuzură, antispumant, fiind recomandat a se folosi 
pe tot parcursul anului la motoarele pe benzină, cu aspiraţie naturală sau turbo care 
echipează motociclete, motorete, scootere, bărci cu motor şi autovehicole. Satisface 
cerinţele API  Service SL/CF.  

CARACTERISTICI  
- satisface cerinţele API Service SL/CF, ACEA A3/B4-04;  
- corespunde specificaţiilor VW 500.00, 505.00,  MB 229.1, VOLVO VDS, MAN271, RENAULT  
  RLD-2 RN0700, FORD WS-M2, FIAT 9.55535-N2 şi altor tipuri de autovehicule a căror   
  producători recomandă această clasificare; 
- protejează motorul prin controlul şi reducerea la minim a depunerilor de lac, răşină, rugină; 
- conţine aditivi antiuzură, anticorozivi şi antispumanţi care prelungesc viaţa motorului  
  asigurându-i o funcţionare optimă; 
- reduce oxidarea şi subţierea uleiului generată de funcţionarea susţinută la temperaturi  
  înalte, asigurând o bună stabilitate; 
- ajută la conservarea energiei în scopul reducerii consumului de carburant; 
- vâscozitate ridicată şi variaţie mică a vâscozităţii în funcţie de temperatură. 

DOMENIU DE UTIL IZARE  
- motociclete şi bărci cu motoare în 4 timpi unde constructorul recomandă folosirea unui ulei  
  de vâscozitatea SAE 10W40 şi API service SL/CF; 
- de asemenea poate fi folosit şi la toate autovehiculele pentru pasageri şi camioane de  
  marfă, cu motoare pe benzină sau gaz unde constructorul recomandă folosirea unui ulei de  
  vâscozitatea SAE 10W40 şi API service SL/CF. 

PROPRIETĂȚI  SPECIFICE  
Grad de vâscozitate SAE 10W40 
API Service SL/CF 
Densitate la 15˚C [kg/m³]aprox 880 
Vâscozitate cinematică la 100˚C [mm²/s]  12.5-16.3 
Indice de vâscozitate min 150 
Punct de inflamabilitate [˚C] min 210 
Punct de curgere [˚C] max -38 

AMBALAJ  

 

 0.4Kg  1Kg  4Kg  15Kg  180Kg   
 0.23L  0.45L  0.5L  0.6L  0.9L  1L  3L 
 4L  5L  10L  20L  60L  208L  1000L 


