
 

Moliso MoS2  SL/SJ/CH-4/CG-4/CF-4/CF 10W40, 15W/40, 15W/50 

 Olej silnikowy  
 

CHARAKTERYSTYKA 
 

Moliso MoS2 to nowoczesny olej silnikowy produkowany ze specjalnie skomponowanych baz olejowych 

oraz pakietów dodatków uszlachetniających zawierających dwusiarczek molibdenu (MoS2). Specjalny 

dodatek powoduje osadzanie się dwusiarczku molibdenu na wszystkich powierzchniach trących. 

Dwusiarczek molibdenu powoduje powstanie bardzo trwałego filmu olejowego między pracującymi 

elementami nie dopuszczając, aby w silniku występowało tarcie suche. Polepsza pracę silnika, zmniejsza 

zużycie paliwa oraz znacznie redukuje tarcie i zużycie silnika.  

Oleje Moliso MoS2 produkowane są w trzech wersjach: 

 w technologii mineralnej Moliso MoS2 15W/40, 15W/50 oraz  

 w technologii półsyntetycznej Moliso MoS2 10W/40  

Ciemny kolor oleju jest spowodowany obecnością dwusiarczku molibdenu. 

Przeznaczony jest do smarowania różnych typów silników benzynowych i Diesla 

z turbodoładowaniem lub bez, pracujących w zróżnicowanych warunkach eksploatacji. Jest szczególnie 

zalecany do silników z dużym przebiegiem jak i profilaktycznie w silnikach z mniejszym przebiegiem. 
 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE 

 

PARAMETRY 
15W/40 

Mineralny 

15W/50 

Mineralny 

10W/40 

Półsyntetyczny 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 

100
0
C, mm

2
/s 

14,0 18,3 14,5 

Wskaźnik lepkości 135 140 147 

Temperatura płynięcia, 
0
C -30 -30 -35 

Temperatura zapłonu, 
0
C 225 225 220 

Liczba zasadowa, mg KOH/g 10 

Lepkość strukturalna CCS, mPa·s 

- w temperaturze -25
o
C 

- w temperaturze -20
o
C 

 

 

6600 

6200 

Popiół siarczanowy, % 1,2 

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są 

umieszczane na orzeczeniach laboratoryjnych dołączonych do każdej partii produktu. 

 

NORMY I SPECYFIKACJE  

 
API: SL/SJ/CH-4/CG-4/CF-4/CF, ACEA: A3/B3-16, A3/B4-16, E5/E7-04/16, MAN M 3275, MTU DDC 

Type 2, Volvo VDS-3, MB 229.1/ 228.2/3, Mack EO-L, Renault VI RD, WT-SPEC-B-208 2 11 13. 

 

PRZECHOWYWANIE  
 

Oleje Moliso MoS2 należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, które chronią przed dostępem 

powietrza, wilgoci i zanieczyszczeń mechanicznych. Wszelkie opakowania z produktem powinny być 

przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych. W przypadku przechowywania beczek na otwartej 

przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak 

aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania. Produkty nie mogą być 

przechowywane w temperaturze wyższej niż 60ºC, ani też narażone na działanie promieni słonecznych 

lub bardzo niskich temperatur. 


