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Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-30, 10W-40, 15W-40 και 20W-50
Heavy Duty Diesel Engine Oils 

Turbocharged 
κινητήρες Euro 3 Καθαριότητα Εμβόλου

Προστασία κατά της 
στίλβωσης των τοιχωμάτων

Ημισυνθετικό
10W-30, 10W-40 

Ορυκτό
15W-40, 20W-50 

Gazpromneft Diesel Prioritet είναι πολύτυπα λιπαντικά για υπερτροφοδοτούμενους και μη, πετρελαιοκινητήρες 
βαρέων οχημάτων, για εφαρμογές εντός και εκτός αυτοκινητόδρομων. Τα Gazpromneft Diesel Prioritet είναι 
σχεδιασμένα από υψηλής ποιότητας λιπαντικά και ειδικά επιλεγμένα πρόσθετα, έτσι ώστε να παρέχουν εξαιρετική 
προστασία κατά της φθοράς και της δημιουργίας κατάλοιπων. Τα Gazpromneft Diesel Prioritet παρέχουν προστασία 
υπό το πλήρες εύρος πιέσεων και θερμοκρασιών στους σύγχρονους κινητήρες.

Εφαρμογές

 Πετρελαιοκινητήρες βαρέων οχημάτων Ευρωπαίων, Αμερικάνων και Γιαπωνέζων κατασκευαστών σε εφαρμογές 
εντός και εκτός αυτοκινητόδρομων. Ευρύ φάσμα υπερτροφοδοτούμενων και μη, πετρελαιοκινητήρων με 
προδιαγραφές API CH-4 και πρότυπα εκπομπής ρύπων Euro 3

Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα και Πιθανά Οφέλη
Υψηλές απορρυπαντικές ιδιότητες Ελεγχόμενος σχηματισμός κατάλοιπων σε υψηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα το

μειωμένο κόστος συντήρησης

Υψηλός έλεγχος φθοράς
Αποτελεσματική προστασία κάτω από όλες τις συνθήκες λειτουργίας. Εξαιρετικά 
αποτελεσματικό στην ελαχιστοποίηση της στίλβωσης των τοιχωμάτων, μεγιστοποιώντας 
έτσι την διάρκεια ζωής του κινητήρα και ελαχιστοποιώντας το κόστος συντήρησης

Έλεγχος καπνού Προστασία κατά της πήξης του λαδιού, για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα

Σταθερότητα διάτμησης Σταθερός βελτιωτικός δείκτης ιξώδους ελέγχει το ιξώδες του λιπαντικού, καθόλη την 
διάρκεια ζωής του, ελαχιστοποιώντας την φθορά

Αντοχή σε οξείδωση και υποβάθμιση 
σε υψηλές θερμοκρασίες

Σταθερότητα απόδοσης καθόλη την διάρκεια λειτουργίας, παρατείνοντας την διάρκεια 
ζωής του κινητήρα

Gazpromneft Diesel Prioritet 15W-40 

Προδιαγραφές Εγκρίσεις
 API CH-4/SJ (licensed)
 MTU Cat. 2

 Cummins CES 20076
 MAN M 3275-1
 KAMAZ
 YaMZ
 TMZ

Gazpromneft Diesel Prioritet 10W-30, 10W-40 και 20W-50

Συστάσεις Εγκρίσεις
 API CH-4/SJ
 Cummins CES 20076
 MAN M 3275-1
 MTU Cat. 2

 KAMAZ
 YaMZ
 TMZ
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Τυπικά Χαρακτηριστικά

Ιδιότητες Μέθοδος Gazpromneft Diesel Prioritet 

10W-30 10W-40 15W-40 20W-50 

SAE Viscosity Grade SAE J300 10W-30 10W-40 15W-40 20W-50 

Kinematic Viscosity @40°С, mm
2
/s ASTM D445 76,4 103,9 117,5 170,3 

Kinematic Viscosity @100°С, mm
2
/s ASTM D445 11,5 15,0 15,0 18,9 

Viscosity Index ASTM D2270 143 151 132 125 

Flash Point (COC), °С ASTM D92 224 221 227 233 

Pour Point, °С ASTM D97 -36 -35 -33 -27 

Total Base Number, mg KOH/g ISO 6619 9,0 9,0 9,0 9,0 

Density @15°С, kg/m
3

ASTM D4052 877 875 884 889 

Sulfated Ash, wt% ASTM D874 1,3 1,3 1,3 1,3 

Πληροφορίες παρέχονται για τα προϊόντα στο σχετικό Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS). Αυτό παρέχει
καθοδήγηση σχετικά με τους δυνητικούς κινδύνους, τις προφυλάξεις και τα μέτρα πρώτων βοηθειών, μαζί με τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη διάθεση των χρησιμοποιημένων προϊόντων. Το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας
(SDS) είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος μέσω του γραφείου πωλήσεων. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς εκτός από την προβλεπόμενη χρήση του.

Υγεία, Ασφάλεια & Περιβάλλον
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