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       Syntetický motorový olej pro motory s prodlouženými  intervaly vým ěny.  

Popis: 
CINOL 5W-30 LongLife byl speciálně vyvinut pro moderní osobní automobily vybavené benzinovými nebo naftovými 
motory s filtrem pevných částic. Technologie je založena na speciální formulaci syntetického základového oleje v 
kombinaci s nejnovější aditivní technologií s nízkým obsahem sulfátového popela, fosforu a síry (Low SAPS), což je 
nezbytné pro zajištění dlouhé životnosti filtrů pevných částic a katalyzátorů. Produkt také umožňuje prodloužené 
servisní intervaly a zajišťuje nižší spotřebu paliva i oleje. Tento olej CINOL 5W-30 LongLife může být použit i pro 
většinu starších motorů VW (TDi, FSi, MPi) a pro téměř všechny benzínové nebo naftové modely s nebo bez 
požadavku na prodloužené výměnné intervaly (LongLife). Je mísitelný s konvenčními i syntetickými značkovými oleji. 

 
Výhody  

• Sofistikovaný produkt pro multifunkční použití v naftových a benzínových motorech různých značek. 
• Nízký obsah sulfátového popela, rovněž nízký obsah fosforu a síry zabraňuje zanášení filtru pevných 

částic a poškození trojcestného katalyzátoru. 
• Nabízí rozšířené intervaly výměny oleje, potenciálně až do 50.000 km. Je třeba sledovat doporučení 

výrobce vozidla.  
• Snížení spotřeby paliva. 
• Velmi vysoká oxidační odolnost díky formulaci na bázi HC a plně syntetického základového oleje na bázi 

PAO. 
• Spolehlivý celoroční provoz vzhledem k vynikajícímu chování v oblasti teplotní regulace a díky vysoké 

střihové stabilitě. 
• Vysoká ochrana proti opotřebení i za nepřetržitého namáhání při plném zatížení motoru. 
• Chrání proti korozi a vzniku černých kalů. 
• Nízké ztráty oleje vlivem minimální odpařivosti. 
• Mísitelný a kompatibilní s konvenčními i syntetickými značkovými oleji. Aby byl využit potenciál oleje 

v maximální míře, doporučuje se kompletní výměna oleje. 
 
Specifikace: 
CINOL 5W-30 LongLife splňuje následující specifikace: 
SAE 5W-30 
API SM/CF 
ACEA A3/B4-04, C3 
MB 229.51 
VW 504 00/507 00 
BMW Longlife-04 
Porsche C30 
 
Zdraví a bezpe čnost 
Podrobnosti o bezpečnosti naleznete v bezpečnostním listu produktu. 
Typické fyzikální vlastnosti jsou shrnuty v níže uvedené tabulce. 
 
 
Typické vlastnosti 

Hustota při 
15°C        
kg/m3  

Teplota 
vzplanutí  °C 

Teplota tuhnutí   
°C 

Viskozita  Viskozitní index 

 
při 40°C při 100°C  

DIN test 51757 ISO 2592 ISO 3016  
DIN test 51562 DIN test 51562 ISO 2909 

850 >200 <-33  73,4 mm2/s 11,9 mm2/s 158 

 


