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Mazivá – Motorové oleje – Motorové oleje pre osobné automobily 
 

Verzia:  056/04  

SynPower
TM

 FE Motor Oil SAE 5W-20 
Plne syntetický motorový olej prvotriednej kvality. Vyrobený pre mimoriadny výkon a ochranu motora 
pri všetkých prevádzkových podmienkach. Navrhnutý tak, aby splnil a presahoval najnovšie 
štandardy rozhodujúcich výrobcov motorov. 
 
 

Schválenie/ Výkonové stupne 

ACEA A1/B1 

API SN 

Ford WSS M2C948-B (benzínové motory) 

Jaguar Land Rover STJLR.03.5004 

Spätne kompatibilný s Ford WSSM2C913 
 

Nie je odporučený pre modely Ford: 
*Ka od augusta 2008 ďalej (benzín)  
*Focus ST (2004-3.Q.) s motorom 2.5 Duratec ST 
(VI5) (benzín)  
*Focus RS (2004-3.Q.) s motorom Duratec RS (VI5) 
(benzín) 

 

 

 

 

 

 

Vlastnosti a výhody 
 
 
Špičková ochrana motoru 
Motorový olej SynPower je vyrobený z najkvalitnejších 
základových olejov a najmodernejších aditív s cieľom 
zaistiť maximálnu ochranu a výkon pri všetkých 
prevádzkových podmienkach. Je navrhnutý tak, aby 
spĺňal najnovšie normy popredných výrobcov motorov. 
 
Kompatibilita biologického paliva 
Navrhnuté pre motory prevádzkované na zmesi bio 
paliva (napríklad E85) 
 
Čistota motora 
Udržuje motor mimoriadne čistý minimalizujúci 

usadeniny. 
 
 
 
 
 

 
Aplikácia 
 
Špeciálne vyvinutý pre benzínové, naftové a LPG 
motory kde je požadovaná špecifikácia SAE 5W-20 
ACEA A1/B1.  
 
Špeciálne odporučený pre benzínové motory Ford 
vyžadujúce špecifikáciu Ford WSS-M2C948-B a je 
spätne kompatibilný s motorovými olejmi 
WSSM2C913-B, C a taktiež WSS-M2C925-B.  
 
Pre osobné automobily a dodávky prevádzkované 
na zmes motorovej nafty a biopalív. Pred aplikáciou 
skontrolujte s prevádzkovým manuálom vozidla.  
 
 
 
 
 
 
 
Znížená spotreba paliva 
Nízka viskozita a špeciálne prísady majú za 
následok maximálne zníženie trenia, čo vedie 
k zníženiu spotreby paliva. 
 
Vynikajúce vlastnosti pre studené štarty 
Okamžitá tekutosť oleja pri nízkych teplotách 
zaisťuje ľahký štart za studena a optimálne mazanie 
počas niekoľkých sekúnd po štarte. 
 
Ochrana proti opotrebeniu 
Poskytuje maximálnu ochranu proti opotrebeniu pri 
všetkých prevádzkových podmienkach. 
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Zdravie a bezpečnosť 
Nie je pravdepodobné, že by tento výrobok 
predstavoval významné nebezpečenstvo pre zdravie 
alebo bezpečnosť, ak je správne používaný vo vhodnej 
aplikácii. Karta bezpečnostných údajov (SDS) je k 
dispozícii na vyžiadanie v miestne príslušnej kancelárii 
predajcu alebo informatívne na internete  
http: //msds.ashland.com 
 
 
 
Chráňte životné prostredie 
Odovzdajte použitý prípravok do autorizovaného 
zberného miesta. Nevylievajte do kanalizácie, pôdy 
alebo vody. 
 
 
Typické vlastnosti 
Uvedené typické vlastnosti sú uvedené podľa súčasnej 
produkcie. Hoci je výroba v súlade so špecifikáciami 
Valvoline ™, môžu sa v budúcnosti objaviť odchýlky od 
týchto charakteristík. 
 

SynPower FE Motor Oil 

SAE stupeň viskozity 5W-20 

Viskozita, mm2 /s pri 100 ºC 
ASTM D-445 

7.8 

Viskozita, mm2 /s pri 40 ºC. 
ASTM D-445 

42 

Viskozitný index 
ASTM D-2270 

158 

Viskozita, mm2 /s pri -30 ºC. 
ASTM D-5293 

<6000 

TBN, mg KOH/g 
ASTM D 2896 

8.1 

Bod tuhnutia, ºC 
ASTM D-5949 

-39 

Merná hustota pri 15,6 ºC 
ASTM D-4052 

0.852 

Bod vzplanutia, COC, ºC. 
ASTM D-92 

205 

  
Tieto informácie sa vzťahujú len na produkty 
vyrobené v nasledujúcej lokalite (lokalitách): 
Európa 
 

Držíme svet v pohybe už do roku 1866™  
Valvoline je popredným predajcom, distribútorom a 
výrobcom kvalitných značkových automobilových a 
priemyselných výrobkov a poskytuje služby vo viac 
ako 100 krajinách po celom svete. Produkty 
zahŕňajú automobilové mazivá vrátane oleja 
MaxLife ™ - prvého motorového oleja špeciálne 
vyvinutého pre vozidlá s vyšším počtom 
najazdených kilometrov, prevodové kvapaliny, 
prevodové oleje, hydraulické mazivá, automobilovú 
chémiu, špeciálne výrobky, mazacie tuky a produkty 
pre chladiace systémy. 
 
Viac informácií o produktoch, programoch a 
službách Valvoline nájdete na: 
www.valvolineeurope.com 
 
 
Autor: 
AdG 
Nahrádza – 056/03 
Tr-IBS 
 
 

 
 
*Obchodná značka vlastnená treťou stranou ™ Obchodná značka spoločnosti Ashland alebo jej dcérskych spoločností, registrované v rôznych  
Krajinách  

©
 2015, Ashland  

 
Všetky vyjadrenia, všetky informácie a údaje uvedené v tomto dokumente sú považované za presné a spoľahlivé, ale nesmú byť chápané ako záruka, 
výslovná záruka alebo predpokladaná záruka predajnosti alebo vhodnosti pre konkrétny účel, ani ako prehlásenie výslovné či predpokladané, za ktoré 
Ashland Inc. a jeho dcérske  spoločnosti preberajú právnu zodpovednosť. 


