
 УПОТРЕБА

SPECIFIC 0720   
5W-30
Моторно масло за дизелови двигатели 
RENAULT с DPF филтър EURO IV и EURO V  
100% Синтетика

Специално проектирано за последно поколение дизелови двигатели с DPF филтър EURO IV или 
EURO V на групата RENAULT (Renault, Dacia, Samsung), които изискват масло със спецификация 
RN0720.  За двигатели 2,2L dCi с DPF филтър използвайте само масло с одобрение RN0720 като 
MOTUL Specific  0710 0700 5W-40, MOTUL 8100 X-cess 5W40  илиMOTUL 8100X-clean 5W40. 
Стандартът RN0720 се прилага  и за автомобили Renault Laguna III 1.5L dCi без DPF филтър, ако са 
произведени преди октомври 2088 и Renault Kangoo II 1.5 dCi без DPF филтър, ако са произведени 
преди 2008.Преди употреба, винаги се обръщайте към ръководството на автомобила.
ИЗПЪЛНЕНИЕ

СТАНАДРТИ ACEA С4
ОДОБРЕНИЯ Renault RN0720 под № RN0720-08-005

RENAULT разработиха стандарта RN0720 за масла, издържащи на най-тежки термични ограничения и 
съвместимост с модерните системи за последваща обработка. 
Технологията с много ниско ниво на сулфатна пепел и намаленото съдържание на сяра и фосфор 
(Low SAPS) защитава и удължава живота на системите за последваща обработка на газовете.
100% синтетичната база осигурява висока термична стабилност и осигурява изключителна 
устойчивост при високи температури. Предотвратява отлаганията  и утайката, за да се поддържа 
чистота на двигателя.
Намалява риска от залепване на буталните пръстени.
Максимална защита и производителност на маслото, дори и в най-екстремни условия.
Ниска волатилност за намаляване консумацията на масло и изключителна устойчивост на оксидация 
на маслото за осигуряване на удължени интервали на смяна, предвидени от производителя.
Изпълнява най-строгите изисквания за качество и издръжливост, доказано от тестове на Long Life 
Renault (LLR).
С изключение на двигатели 2,2L dCi с DPF филтър, стандартът RN0720 се прилага за всички 
автомобили на Renault с дизелови двигатели с DPF филтър, както и Renault Laguna III 1.5L dCi без DPF 
филтър, произведени преди октомври 2088 и Renault Kangoo II 1.5 dCi без DPF филтър, произведени 
преди 2008. Преди употреба, винаги се обръщайте към ръководството на автомобила.
ПРЕПОРЪКИ
Интервал на смяна: по препоръка на производителя. 
Да не се смесва с масла без одобрение RN0720.

Физико-химични свойства
Висозитет SAE J 300                                    5W-30

Плътност при 20°C (68°F) ASTM D1298                               0.850
Вискозитет при 40°C (104°F) ASTM D445                                68.1 mm2/s
Вискозитет при100°C (212°F) ASTM D445                                11.9 mm2/s
Вискозитет при 150°C (302°F) ASTM D4741                              3.6 mPa.s
Вискозитетен индекс ASTM D2270                               172
Точка на течливост ASTM D97                                   -36°C / -32.8°F
Точка на възпламеняване ASTM D92                                   224°C / 435.2°F
Сулфатна пепел    ASTM D874                              0.49 % weight
Алкално число ASTM D2896                              6.0 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 
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