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HEXOL STANDARD SAE 15W40 
ULEI MOTOR 

DESCRIERE PRODUS 
HEXOL STANDARD SAE 15W40 este un ulei multigrad de calitate superioară, formulat din 
uleiuri minerale de bază cu aditivi de înaltă performanţă, recomandat a se folosi în toate 
anotimpurile, la motoare diesel, cu benzină sau gaz, cu aspiraţie naturală sau turbo, supuse 
unei exploatări intense. 
 

CARACTERISTICI  
- satisface cerinţele API SC/CC, precum şi cerinţele cu specificaţia MIL-L-46152B, MIL-L-2104- 
  B, CCMG.G1/D1, FORD M2C-101-C M2C-9001-1A, GM  6036-M şi altor tipuri de  
  autovehicule a căror producători recomandă această clasificare; 
- conţine aditivi antiuzură, anticorozivi şi antispumanţi, care prelungesc viaţa motorului,  
  asigurând o funcţionare optimă; 
- asigură ungerea, răcirea şi protecţia motoarelor care operează la temperaturi înalte; 
- controlează şi reduce la minim depunerile şi sedimentele de lac, rugină, carbon etc. 
 

DOMENIU DE UTIL IZARE  
- toate autovehiculele, atât pentru transporturi cât şi cu alte destinaţii având motoare diesel,  
  cu benzină sau gaz pentru care constructorul recomandă folosirea unui lubrifiant cu  
  vâscozitatea SAE 15W40 şi API service SC/CC sau de mai mica performanţă; 
- soluţia optimă pentru parcurile auto mixte; 
- dacă nu este altfel recomandat în manualul maşinii, intervalul maxim între două schimburi  
  de ulei va fi de 10.000 km sau 1 an.  
 

PROPRIETĂȚI  SPECIFICE  
Grad de vâscozitate SAE   15W40 
API Service    SC/CC 
Densitate la 15˚C [kg/m³]aprox    895 
Vâscozitate cinematică la 100˚C [mm²/s]    12.5 - 16.3 
Indice de vâscozitate  min   125 
Punct de inflamabilitate [˚C] min   215 
Punct de curgere [˚C] max  -25 
 
    

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 


