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API SN

GODKENDELSER FRA BILFABRIKANTER


PSA PEUGEOT CITROEN B71 2010

SYNTETISK TEKNOLOGI
BRÆNDSTOFBESPARENDE
DIELSELPARTIKELFILTER

BESKRIVELSE
Nutidens moderne motorer udsættes for ekstremt høje temperaturer og tryk. Dette fremskynder oliens oxidation og
destabiliserer oliens molekylære struktur, hvilket øger friktionen og dannelsen af slam og aflejringer.
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-20 har med ART teknologien (Age Resistance Technology) en høj avanceret
formulering som forstærker oliens anti-oxidation egenskaber og herigennem giver ultimativ beskyttelse mod
slamdannelser, aflejringer og slitage.

ANVENDELSE
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-20 er en syntetisk motorolie specielt formuleret til PSA PEUGEOT CITROEN’s
fabrikspåfyldning og efterfølgende service.
Denne syntetiske motorolie med forureningskontrol giver motoren den bedst mulige beskyttelse mod slitage og tilstopning.
Efterbehandlingssystemet (dieselpartikelfilter), som er meget sårbart over for olien og i øvrigt meget bekosteligt at
vedligeholde, langtidsbeskyttes takket være oliens "Low SAPS" formulering (lavt indhold af sulfateret aske, fosfor og svovl).
Ved brug af denne motorolie kan der opnås brændstofbesparelse uden ændring af kørselsstilen. Motorolien er anvendelig til
de mest krævende driftsbetingelser og kørselsbehov.
TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-20 er specielt velegnet til brug på de nyeste motorer fra PSA (DV5R and EB2DT), og
specifikt til motorer udstyret med e-HDI, Puretech Stop & Start teknologi samt hybridmotorer, som kræver den nyeste
motorolieteknologi.

www.totalnordic.com
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ReduFHUHWPLOM¡P VVLJEHODVWQLQJ %U QGVWRIEHVSDUHOVHRSWLO 3.7% WHVWHWLKHQKROGWLOGHQRIILFLHOOH M111 FE
test. *DUDQWHUHUIXOGRYHUHQVVWHPPHOVHPHGDOOH\GHOVHVNUDYGHUVWLOOHVDIPEUGEOT RJ CITROËN iIRUKROGWLOGH
PLOM¡P VVLJHVWDQGDUGHU
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/HWWHUHNROGVWDUW: 9LVNRVLWHWHQ 0W-20 VDPPHQPHGGHVSHFLHOOHDGGLWLYHUJLYHUOHWWHUHNROGVWDUWog omgående
smøring VHOYYHGPHJHWODYHWHPSHUDWXUHU(valideringstest udført ned til -40°C)



Olieskiftintervaller: TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-20 bibeholder sine unikke egenskaber selv ved lang tid
drift og opfylder derfor serviceintervallerne som anbefalet af PEUGEOT og CITROËN.

KARAKTERISTIKA*
Test

Enhed

Test metode

Resultat

-

SAE J300

0W-20

Vægtfylde v/15°C

kg/m3

NF EN ISO 12185

841

Viskositet v/ 40°C

mm2/s

ISO 3104

43.5

Viskositet v/ 100°C

mm2/s

ISO 3104

8.3

-

ISO 2909

170

Flydepunkt

°C

NF T 60 105

-48

OC Flammepunkt

°C

NF EN ISO 2592

232

SAE viskositet

Viskositetsindex

* De ovenstående egenskaber er opnået med normal tolerance under produktionen og udgør ikke en specifikation. Variationer, der ikke påvirker produktets ydelse, skal
forventes under normal fremstilling og ved forskellige blandingsstationer.

ANBEFALINGER TIL BRUG
Før produktet anvendes er det vigtigt, at kontrollere servicevejledningen for køretøjet. Olieskift udføres i henhold til
bilfabrikantens krav.
Produktet må ikke opbevares ved temperaturer over 60 °C og må ikke udsættes for stærkt sollys, ekstrem kulde eller store
temperaturudsving.
Al emballage skal beskyttes mod dårlige vejrforhold. Ellers skal tromlerne opbevares horisontalt, så man kan undgå eventuel
kontaminering af vand og beskadigelse af produktmærkaterne.

SUNDHED, SIKKERHED OG MILJØ
Baseret på de tilgængelige informationer udgør dette produkt ikke nogen sundhedsfare, hvis det anvendes til det tiltænkte
formål og efter de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet (MSDS).
Sikkerhedsdatabladet kan fås ved henvendelse til forhandleren eller via websiden www.quickfds.com
Dette produkt bør ikke anvendes til andre formål end det tiltænkte.
Hvis det brugte produkt skal bortskaffes, skal det ske på en miljørigtig måde og i overensstemmelse med lokal lovgivning.
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