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Масло за бензинови и дизелови 
двигатели 

Полусинтетика - Technosynthese®
 

УПОТРЕБА 
Висококачествено полусинетично масло по технологията Technosynthese ® , специално 
предназначено за мощни съвременни двигатели с голям работен обем, турбо дизел директно 
впръскване или бензинови двигатели с инжектор и катализатор.  
Подходящ за всички видове бензинови и дизелови двигатели, използващи оловен или безоловен 
бензин, дизелово гориво и LPG. 
Преди употреба винаги да се прави справка с ръководство на потребителя или наръчника на 
превозното средство. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СТАНДАРТИ ACEA A3 / B4 
API SERVICES SN / CF 

ОДОБРЕНИЯ MB-Approval 229.3 
PSA B71 2300 
RENAULT RN0710 под № RN0710-12-38 
RENAULT RN0700 под № RN0700-12-43 
VW 502 00 - 505 00 

Световна иновация:  MOTUL 6100 SYNERGIE+ 10W-40 е първото смазочно масло с одобрение 
MB 229.3 и вискозитет 10W-40. 
 

Стандартът MB 229.3 е по-строг от 229.1 по отношение на стареенето (удължаване на 
интервала: на бордовия компютър) и икономия на гориво: 1.2% икономия в сравнение с 
масло15W-40. MB 229.3 се прилага за повечето бензинови двигатели на MERCEDES и по-
голямата чааст дизелови двигатели MERCEDES без DPF (филтър за дизелови частици). 
 
Стандартът ACEA B4 изисква изключителни почистващи / диспергиращи характеристики и по-
добра устойчивост на вискозитета на сажди при дизелови двигатели с директно впръскване (с 
изключение на VW двигатели с инжектор, които изискват MOTUL SPECIFIC 505 01 502 00 505 00 
5W-40 или MOTUL 8100 X- CLEAN 5W-40). 
 
Изпълнението API SN гарантира високо ниво на производителност на маслото по отношение на 
чистота на двигателя и защита срещу износване. 
 
PSA  за нормата B71 2300 изисква маслото да бъде в състояние да понесе най-тежките 
топлинни ограничения с цел  смазване на по-голямата част от техните бензинови двигатели, 
включително 1.8L, 2.0L и 2.2L  и някои дизелови двигатели без DPF. 

RENAULT е разработил стандарта RN0700 за масла, за да се осигури висока термична 
стабилност и устойчивост при високи температури.  
 
Стандартът Renault RN0700 се прилага за всички бензинови двигатели с атмосферно пълнене 
на RENAULT Group (Renault, Dacia, Samsung) с изключение на Renault Sport. 
Спецификацията RN0700 се прилага за всички дизелови автомобили RENAULT, оборудвани с 
двигатели 1.5L dCi без DPF филтър(филтър за дизелови частици), с по-малко от 100 к.с. 
мощност и 20 000 km пробег или интервал от 1 година за източване на маслото. Преди употреба 
винаги да се прави справка с ръководство на потребителя или наръчника на превозното 
средство. 
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Стандартът Renault RN0710  се прилага за всички бензинови двигатели  турбо, Renault Sport и 
дизелови двигатели без DPF на RENAULT Group (Renault, Dacia, Samsung). RN0710 
спецификацията не се прилага за дизелови автомобили RENAULT, оборудвани с двигатели 1.5L 
dCi  без DPF с по-малко от 100 к.с. мощност и 20 000 км или интервал от 1 година за източване 
на маслото, които изискват масло с одобрение RN0700 . За L 2,2 dCi с DPF, използвайте само 
одобрено с RN0710 масло,а  не RN0720. Преди употреба, винаги се обръщайте към 
ръководството на потребителя или наръчника на превозното средство. 
 
Вискозитетът SAE 10W-40 е напълно подходящ за съвременните бензинови и дизелови 
двигатели. 
Подсилената синтетична база по технологията Technosynthese® осигурява много висока 
смазочна сила, намалява триенето, подобрява подвижността и осигурява устойчивост на много 
високи температури. 
Притежава качества против окисление и износване, антикорозионни и противопенни свойства. 

ПРЕПОРЪКИ 

Интервал на смяна: по препоръка на производителя.  
Може да се смесва със синтетични и минерални масла. 
Преди употреба винаги да се прави справка с ръководство на потребителя или наръчника на 
превозното средство.. 

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 
Вискозитет SAE J 300 10W-40 

Плътност при 20°C (68°F) ASTM D1298 0.862 
Вискозитет при 40°C (104°F) ASTM D445 102.5 mm²/s 
Вискозитет при 100°C ASTM D445 15.0 mm²/s 
Вискозитетен индекс ASTM D2270 153 
Точка на течливост ASTM D97 -36°C / -32.8°F
Пламна точка ASTM D92 228°C / 442.4°F
TBN ASTM D2896 10.4 mg KOH/g
Ние си запазваме правото да променяме общите характеристики на нашите продукти, за да предложим на нашите клиенти най-новите технически 
постижения.Продуктовите спецификации са окончателни за поръчката, която е предмет на нашите общи условия за продажба и гаранция. Произведено 
във Франция.MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 – Tel : 33 1 48 11 70 00 – Fax : 33 1 48 33 28 79 – Web Site: www.motul.fr 
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