
 

Spec Diesel SHPD E9 CJ-4/SN 15W/40 
        Olej silnikowy  

 

CHARAKTERYSTYKA 
 

Oleje Spec Diesel SHPD (Super High Performance Diesel) to niezwykle wysokiej klasy oleje 

silnikowe skomponowane na odpowiednio dobranych olejach bazowych grupy III oraz pakiecie 

dodatków uszlachetniających. Olej został stworzony w najnowszej technologii Mid-SAPS, który 

pozwala wydłużyć żywotność filtrów cząstek stałych. Spec Diesel SHPD gwarantuje świetną ochronę 

i czystość silnika oraz maksymalną moc silnika w ciężkich warunkach. 

 

ZASTOSOWANIA 
 

Oleje Spec Diesel SHPD stworzone zostały specjalnie do zastosowania w wysoko obciążonych 

silnikach Diesla z turbodoładowaniem lub bez, ciężkiego sprzętu budowlanego, autobusów oraz 

samochodów ciężarowych pracujących w ciężkich warunkach oraz samochodów osobowych. Spełnia 

wymagania norm Euro VI, V, IV, III, II, I. Jest kompatybilny z urządzeniami dopalania spalin (DPF, 

EGR/SCR) i przedłuża żywotność filtra cząstek stałych (DPF). 

 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE 

 

Parametry 15W/40 

Lepkość kinematyczna w temp. 100
0
C, mm

2
/s 14,5 

Wskaźnik lepkości 140 

Temperatura płynięcia, 
0
C -30 

Lepkość strukturalna CCS, mPa·s 

- w temperaturze -20
o
C                                                              

 

6600 

Temperatura zapłonu, 
0
C 225 

Liczba zasadowa TBN, mg KOH/g 10,0 

Popiół siarczanowy, % Max.0,99 

Zawartość wody, % nie zawiera 

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

rzeczywiste umieszczone są na świadectwach jakości dołączonych do każdej partii produktu. 

 

NORMY I SPECYFIKACJE  
 

API: CJ-4/SN; ACEA: E7/E9; Allison C-4; CAT ECF-3/ECF-2/ECF-1-a; Cummins CES 20081;  

Deutz DQC III-10-LA; Global DHD-1; JASO DH-2; MACK EO-O Premium Plus; MAN M3575;  

MB 228.31; MTU Type 2.1; Renault Truck RVI RLD-3; Scania LA-2; Volvo VDS-4;  

WT-SPEC-D-14 wersja 1 06.15  
 

PRZECHOWYWANIE  
 

Oleje Spec Diesel SHPD CJ-4 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. 


