
 

 
 

Opis produktu 

Havoline Synthetic SAE 5W-40 jest najwyższej jakości , 

syntetycznym wielosezonowym olejem silnikowym 

przeznaczonym do stosowania w nowoczesnych 

samochodach osobowych. 

Havoline Synthetic SAE 5W-40 został zestawiony  z 

syntetycznych olejów bazowych połączonych z technologią 

wysokiej jakości pakietu  dodatków uszlachetniających 

zapewniających długą żywotność silnika, odporność na 

zużycie, ochronę w niskich temperaturach oraz  

ograniczenie  emisji spalin. 

Korzyści dla klienta 

• Stabilna kontrola lepkości przekłada się na długotrwałą 

ochronę silnika podczas jazdy w wysokich 

temperaturach, a także w chłodniejszych strefach 

klimatycznych  

• Stabilność termiczna zapewnia czystość silnika i 

zapobiega tworzeniu się szkodliwej substancji smołowo-

asfaltowej w wyniku utleniania oleju oraz tworzeniu 

szlamu i szkodliwego osadu 

• Doskonała płynność oleju w niskiej temperaturze 

zapewnia niezawodną ochronę silnika w warunkach 

niskiej temperatury 

• Zapewnia niską  emisję spalin  

• Zapewnia długotrwałą ochronę silnika, niezawodność 

oraz niskie  koszty eksploatacji 

 

 

 

 

 

 

 

• Technologia syntetyczna 

• Trwała ochrona silnika w szerokim zakresie 
temperatur  

• Utrzymywanie czystości silnika 

• Stabilna  płynność w niskiej temperaturze 

• Niska  emisja spalin  

• Długotrwała ochrona silnika 

Zgodność z wybranymi normami technicznymi, 
włączając: 

ACEA API  

BMW GM / Opel  

Mercedes Benz Porsche 

PSA Renault 

Volkswagen   
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Zalety produktu 



 Havoline® Synthetic SAE 5W-40 ─ ciąg dalszy 

Chevron nie bierze odpowiedzialności: za jakiekolwiek straty oraz szkody powstałe wskutek używania tego produktu niezgodnie z przeznaczeniem opisanym 
w Karcie Produktu. 
Zdrowie, bezpieczeństwo, przechowywanie i ochrona środowiska: zgodnie z aktualnie dostępnymi informacjami nie przypuszcza się, żeby produkt mógł 
powodować negatywne skutki oddziaływania na zdrowie, w przypadku kiedy jest używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z informacjami zawartymi 
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. Karty Charakterystyki dostępne są na życzenie w lokalnym biurze handlowym lub poprzez stronę 
internetową. Produkt ten nie powinien być używany niezgodnie z przeznaczeniem. W postępowaniu ze zużytym produktem zadbać o ochronę środowiska 
naturalnego i zastosować się do lokalnych przepisów. 
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Zastosowanie 

• Havoline Synthetic SAE 5W-40 jest przeznaczony do 

użytku w nowoczesnych, wysilonych silnikach 

benzynowych, silnikach wysokoprężnych samochodów 

osobowych oraz lekkich vanach. Może być używany 

podczas wydłużonych okresów pomiędzy wymianami 

oleju, tam gdzie jest to określone przez producentów 

silników  

• Havoline Synthetic SAE 5W-40 jest przeznaczony do 

silników wymagających klasy jakości ACEA A3/B3, 

ACEA A3/B4, API CF, API SN oraz starszych 

specyfikacji dla silników benzynowych API, takich jak 

API SM, API SL, API SJ, API SH i API SG 

• Havoline Synthetic SAE 5W-40 został opracowany pod 

kątem zastosowania w szerokiej  gamie nowoczesnych 

samochodów osobowych i vanów wyposażonych w 

silniki benzynowe i Diesla, takich producentów 

pojazdów jak BMW, Mercedes Benz, Opel, Renault, 

Volkswagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normy i Zatwierdzenia 

Zatwierdzenia 

• BMW LL-01 

• Mercedes Benz MB-approval 229.5 

• Porsche A40 

• Renault RN 0700/0710 

• Volkswagen VW 502 00 / 505 00 

Normy 

Havoline Synthetic 5W-40 spełnia wymagania 

następujących standardów 

• ACEA A3/B4 (oraz A3/B3) 

• API SN, CF  

• Mercedes Benz MB 229.3 

• GM / Opel GM-LL-B-025 

• PSA B71-2296 

Zalecenia 

• Havoline Synthetic SAE 5W-40 może być używany  

w silnikach MB 226.5 

 

Dane Typowe 

Test Metody badań Wartość 

Klasa lepkości  SAE 5W-40 

Gęstość w temperaturze 15°C, kg/l ASTM D4052 0,853 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C, mm
2
/s ASTM D445 81,3 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C, mm
2
/s ASTM D445 13,6 

Wskaźnik lepkości ASTM D2270 171 

Temperatura krzepnięcia, °C ASTM D97 -39 

Temperatura zapłonu COC, °C ASTM D92 224 

Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach 
dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu. Powyższa Karta Produktu zastępuje 
wszelkie poprzednie wersje Karty Produktu i zawarte w nich informacje. 


