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LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 
 

Bezpopolový, syntetický ľahkobežný motorový olej pre moderné benzínové a 
naftové motory s filtrom pevných častíc 
 

SCHVÁLENIA 
API SN 
BMW LL-04  
MB-approval 229.51 
MB-approval 229.52  
Renault RN 0700/0710 

SPĹŇA 
API CF  
ACEA C3 
MB 229.31, 226.5 
GM dexos 2™  
Fiat 9.55535 S3   

 

POPIS PRODUKTU 
LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 je 
bezpopolový, syntetický ľahkobežný motorový olej pre 
moderné benzínové a naftové motory s filtrom pevných 
častíc. Má veľkú výkonovú rezervu a umožňuje vysokú 
úsporu paliva. Nová technológia mid SAPS šetrí nielen 
životné prostredie, ale tiež cenný systém dodatočnej 
úpravy výfukových plynov. 
 
LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 ponúka 
základové oleje najvyššej kvality, maximálnu ochranu 
životného prostredia a minimalizáciu emisií 
podmienených olejom. 
 
LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 zaručuje 
použitou najnovšou technológiou aditív najvyššiu 
čistotu motora, zníženie trenia pohyblivých dielov a 
dlhú životnosť motora. 
 
LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 zaisťuje 
rýchle premazanie motora, čím minimalizuje 
opotrebenie a to najmä vo fáze zahrievania motora, 
dovoľuje maximálnu záťaž a poskytuje mimoriadne 
vysoké bezpečnostné rezervy. 
 

 POUŽITIE 
LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 je motorový 
olej vhodný špeciálne pre moderné benzínové a naftové 
motory s filtrom pevných častíc vozidiel BMW, Mercedes 
Benz, Opel a Volkswagen. 
 
Pozor: tento produkt môže byť nevhodný pre použitie v 
niektorých motoroch. Pri pochybnostiach vyhľadajte, 
prosím, túto informáciu v návode k obsluhe vozidla. 
 

TYPICKÉ ÚDAJE 
VLASTNOSŤ Jednotka Skúšobná 

metóda LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30   

Hustota pri 15 °С kg/m3 DIN 51575 843 
Bod vzplanutia °C ISO 2592 230 
Viskozitná trieda --- SAE J 300 5W-30 
Kin. viskozita pri 40 °С mm²/s DIN 51562/T1 64,7 
Kin. viskozita pri 100 °С mm²/s DIN 51562/T1 11,4 
Viskozitný index --- DIN ISO 2909 172 
Bod tuhnutia °C DIN ISO 3016 <-39 

 
Informácie uvedené v typických údajoch nepredstavujú špecifikáciu, ale vychádzajú zo súčasnej produkcie a môžu sa meniť v rámci 
povolených odchýlok výrobných parametrov. Právo na zmeny je vyhradené OOO "LLK-International". 
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