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                             Prosap C4 5W30 
 
 

      Beschrijving Een brandstofbesparende, universele motorolie, ontwikkeld volgens de meest  
  recente technieken, gebaseerd op speciaal geselecteerde synthetische basisoliën.  
  Door toepassing van geavanceerde additieven worden de bijzondere prestaties  
  van deze low SAPS motorolie benadrukt.  

-   brandstofbesparing  
-   geschikt voor moderne katalysatoren 
-   lage vorming van verbrandingsresten (low SAPS) 
-   een vlotte koude start  
-   een veilige smeerfilm bij hoge bedrijfstemperaturen 
-   een zeer goede detergerende en dispergerende werking  
-   een zeer sterk antislijtage, anticorrosie en antischuim vermogen  

 
 Toepassing Deze universele, brandstofbesparende, low SAPS motorolie is geschikt voor  
  benzine -, LPG - en dieselmotoren, zowel zonder als met turbo-oplading, in personenwagens en 

bestelwagens.  
  Door haar speciale samenstelling kan dit product uitstekend worden toegepast voor automobielen, 

waarvoor de Renault specificatie RN0720 wordt voorgeschreven en zijn uitgerust met moderne 
drieweg katalysatoren en deeltjes filters. Door het lage SAPS-gehalte draagt deze motorolie bij aan 
de verlenging van de levensduur van roetfilters bij dieselmotoren. 

 
Waarschuwing: Deze oliën hebben de laagste SAPS waarden en kunnen daarom ongeschikt zijn 
voor toepassing in sommige motoren.  

 
 
 Prestatieniveau ACEA C3-12 - C4-12 
  Renault RN0720 
  Meets the requirements of 

MB-Approval 226.51 
 
 
  

 
 Typische  standaardanalyses  
 
 Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,851 

Viscositeit -30 °C, mPa.s 6020 
Viscositeit 40 °C, mm²/s 66,00 
Viscositeit 100 °C, mm²/s 11,70 
Viscositeitindex 174 
Vlampunt COC, °C 228 
Vloeipunt, °C -39 
Total Base Number, mgKOH/g 7,3 
Sulfaatasgehalte, % 0,49  
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16-03-2015 De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is  
 samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten.  
 Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.  

 


