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8100 X-clean 5W-40  
 
Olej pre benzínové a dieselové motory 
  
Euro IV a V, 100% syntetické 

 
 
DRUH POUŽITIA 
  
Vysoko výkonný, 100% syntetický olej schválené mnohými výrobcami automobilov. 
Špeciálne navrhnutý pre poslednú generáciu vozidiel s naftovými motormi a turbom a priamym 
vstrekovaním, alebo pre benzínové motory spĺňajúce emisné normy EURO IV alebo EURO V a vyžadujúce 
motorový olej podľa klasifikácie ACEA C3, napr. s vysokou viskozitou HTHS (> 3,5 mPa.s) a "Mid SAPS" 
so zníženým obsahom sulfátového popola (≤ 0,8%), fosforu (0,07 ≤ x ≤ 0,09%) a síry (≤ 0,3%). 
Je kompatibilný s katalyzátormi a filtrami pevných častíc (DPF). 
Pred použitím vždy nahliadnite do používateľskej príručky vozidla. 
 
VÝKONOVÉ VLASTNOSTI 
 

NORMY  ACEA C3 

  API SLUŽBY SN / CF 
SCHVÁLENIA BMW Long Life-04 
 Ford WSS M2C 917A 
 GM-OPEL dexos2TM (nahrádza GM-LL-A-025 & B-025) pod č. GB2B0325011 
 MB-schválenie 229.51 
 Porsche A40 
  Renault RN0710 pod č. RN0710-08-012  
 Renault RN0700 pod č. RN0700-08-018  
 VW 502 00 – 505 00 – 505 01 
VÝKONNOSŤ FIAT 9.55535-S2 
ODPORÚČAJÚ KIA / HYUNDAI, HONDA, MITSUBISHI, NISSAN, SUZUKI, 

SSANGYONG,… 
 
Motory vyhovujúce emisným normám EURO IV a EURO V sú vybavené citlivými systémami pre 
ošetrenie výfukových plynov. Síra a fosfor utlmujú fungovanie katalyzátorov, čím spôsobujú 
neefektívne ošetrenie výfukových plynov. Častice sulfátového popola potom upchávajú filter DPF, čo 
vedie ku skracovaniu regeneračného cyklu, rýchle degenerácii oleja, vyššej spotrebe paliva a stratám 
motorového výkonu. 
 
Norma ACEA C3 vyžaduje, aby oleje výkonných motorov vykazovali vysokú odolnosť olejového filmu 
a nízke emisie: MOTUL 8100 X-clean 5W-40 má syntetický základ a úrovne SAPS, ktoré vynikajúcim 
spôsobom zabraňujú porušovaniu olejového filmu, znižujú trenie motora a ponúka kompatibilitu s 
ošetrujúcimi systémami. MOTUL 8100 X-clean 5W-40 poskytuje skvelé lubrikačné vlastnosti, ako 
napríklad ochranu proti opotrebeniu a odolnosť proti vysokým teplotám, čím zaisťujú lepšiu kontrolu 
spotreby oleja. Oleje ACEA C3 dosahujú predĺžené intervaly pre výmeny oleja riadené palubnými 
počítačmi vozidiel. 
 
Mnohí OEM výrobcovia, ako napríklad KIA / HYUNDAI, HONDA, MITSUBISHI, NISSAN, SUZUKI, 
SSANGYONG, ... odporúčajú pre väčšinu svojich vozidiel, najmä dieselové s filtrom DPF, olej podľa 
klasifikácie ACEA C3. 
 
Špecifikácia BMW Longlife-04 ukladá prísne podmienky pre oleje, najmä kvôli kompatibilite so 
systémom Valvetronic a systémami dodatočnej úpravy výfukových plynov. Zahŕňa všetky motory 
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BMW od roku 2004 a tiež všetky motory BMW pred rokom 2004, pretože špecifikácia BMW LL-04 
zahŕňa všetky predchádzajúce špecifikácie BMW, ako napríklad BMW LL-98 a BMW LL-01. 
 
POZOR: Produkt BMW LL-04 je možné používať pre benzínové motory iba v krajinách Európskej 
únie, Švajčiarsku, Nórsku a Lichtenštajnsku. Mimo tieto krajiny je požadovaný olej podľa špecifikácie 
BMW LL-01, ako napríklad MOTUL 8100 X-cess 5W-40. Pozri odporúčanie BMW. 
Norma FORD WSS M2C 917A je vyžadovaná pre vozidlá FORD Galaxy 1.9l TDI do modelového roku 
2006 a pre vozidlá FORD Ka od modelového roku 2008. 
 
Norma GM-OPEL dexos2TM je vhodná pre celý rad naftových motorov GM-OPEL (vrátane verzií s 
filtrom DPF) a pre väčšinu benzínových motorov od modelového roku 2010. GM-OPEL dexos2TM tiež 
úplne nahrádza a týmto ruší predchádzajúce špecifikácie GM: GM-LL- A-025 (benzín) a GM-LL-B-025 
(nafta). 
 
Špecifikácia MB 229.51 vyžaduje od olejov, okrem mnohých iných prísnych obmedzení, znížený 
obsah sulfátového popola, fosforu a síry, aby boli kompatibilné so systémami dodatočnej úpravy 
výfukových plynov firmy MERCEDES. Špecifikácie MB 229.51 sa vzťahuje na niektoré benzínové 
motory MERCEDES a na všetky naftové motory MERCEDES s filtrom DPF alebo bez neho. 
 
Norma Porsche A40 vyžaduje od olejov mimoriadne vysokú odolnosť v šmyku. Táto špecifikácia sa 
vzťahuje na všetky motory PORSCHE s výnimkou verzií Cayenne V6 a Diesel (pre tieto špecifické 
motory použite olej schválené podľa špecifikácie Porsche C30, ako napríklad MOTUL 8100 X-clean+ 
5W-30). 
 
Spoločnosť RENAULT vytvorila normy RN0700 a RN0710 pre oleje, ktoré dokážu odolať 
najnáročnejším teplotným obmedzeniam a sú kompatibilné s modernými systémami následného 
spracovania. 
 
Norma Renault RN0700 sa vzťahuje na všetky benzínové motory s atmosférickým nasávaním (s 
výnimkou Renault Sport) skupiny RENAULT (Renault, Dacia, Samsung). 
Špecifikácia RN0700 sa vzťahuje aj na všetky vozidlá RENAULT vybavené dieselovými motormi 1,5L 
dCi bez DPF (filtra pevných častíc) s výkonom nižším ako 100k a s intervalom výmeny oleja 20 000 
km, alebo 1 rok. 
 
Štandard Renault RN0710 sa vzťahuje na všetky benzínové motory s turbom, motory Renault Sport a 
dieselové motory bez filtra DPF skupiny RENAULT Group (Renault, Dacia, Samsung). 
Špecifikácia RN0710 sa nevzťahuje na dieselové vozidlá RENAULT vybavené motormi 1,5L dCi bez 
filtra DPF s výkonom nižším ako 100k a intervalom výmeny oleja 20 000 km alebo 1 rok, ktoré 
vyžadujú olej RN0700. Pre motory 2,2L dCi s filtrom DPF používajte len olej RN0710, nie RN0720. 
 
Špecifikácie VW 502 00 a VW 505 01 vyžadujú mimoriadny čistiaci/disperzný účinok, vysokú odolnosť 
olejového filmu a lepšiu odolnosť voči zvyšovaniu viskozity následkom nečistôt, aby tak pokryli mnohé 
benzínové motory a väčšinu naftových motorov s priamym vstrekovaním (systém vstrekovacej 
jednotky, pevný interval výmeny oleja, podľa používateľskej príručky vozidla). Pozor, olej MOTUL 
8100 X-clean 5W-40 nepoužívajte, ak je vyžadované olej podľa VW 504 00 alebo VW 507 00. V 
takom prípade použite MOTUL SPECIFIC 504 00 507 00 5W-30 alebo MOTUL 8100 X- clean+ 5W-
30. 
 
Úroveň výkonu podľa normy FIAT 9.55535-H2 stanovuje, aby motorový olej podliehal norme ACEA 
C3 i norme 5W-40, pokiaľ ide o stupeň viskozity, aby bolo zaistené dokonalé mazanie všetkých 
benzínových motorov značiek FIAT, ALFA-ROMEO a LANCIA vyrobených pred júlom 2007. 
  
  
ODPORÚČANIA 

  
Interval výmeny: pozri odporúčanie výrobcu a podľa individuálnej potreby. Nie je možné miešať s 
olejmi neschválenými podľa ACEA C3. 
Pred použitím vždy nahliadnite do príručky používateľa vozidla. 
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VLASTNOSTI 
 
Stupeň viskozity SAE J 300 5W-40 
Hustota pri 20°C (68°F) ASTM D1298 0,845 
Viskozita pri 40°C (104°F) ASTM D445 84,7 mm²/s 
Viskozita pri 100°C (212°F) ASTM D445 14,1 mm²/s 
HTHS viskozita pri 150°C (302°F) ASTM D4741 3,6 mPa.s 
Index viskozity ASTM D2270 172 
Bod tuhnutia ASTM D97 -39°C / -38,2°F 
Bod vzplanutia ASTM D92 234°C / 453,2°F 
Sulfátový popol ASTM D874 0,80% váhy 
TBN ASTM D2896 7,5 mg KOH/g 
 
 

 
 
 
 


