
 

 
Superol CC 15W/40, 20W/50, 30, 40, 50 

               Olej silnikowy  
 
CHARAKTERYSTYKA 
 
Oleje silnikowe Superol CC produkowane są na bazie głęboko rafinowanych olejów mineralnych. 
Odpowiednio dobrany pakiet dodatków uszlachetniających wykazuje neutralny stosunek wobec 
powszechnie stosowanych uszczelek oraz  zapewnia doskonałe własności przeciwzużyciowe, myjąco-
dyspergujące oraz antykorozyjne i antypienne.  
  
ZASTOSOWANIA 
 
Oleje Superol CC przeznaczone są do smarowania silników wysokoprężnych różnych typów, bez 
doładowania lub lekko doładowanych, pracujących przy umiarkowanych i dużych obciążeniach 
cieplnych i mechanicznych. W zależności od potrzeb można stosować całorocznie olej w klasach 
SAE: 15W/40, 20W/50 zapewniający łatwy rozruch silnika zimą oraz właściwe parametry 
smarowania w szerokim przedziale temperatur lub skorzystać z jednosezonowej wersji letniej  
w klasach SAE: 30, 40, 50. Oleje silnikowe Superol CC są mieszalne i zamienne z olejami o podobnej 
klasie lepkości i jakości. 
 
WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE  
 

Parametry CC 15W/40 CC 20W/50 CC 30 CC 40 CC 50 

Lepkość kinematyczna w temp. 
1000C, mm2/s 

14,5 17,2 11,0 15,0 18,0 

Wskaźnik lepkości 130 120 95 90 90 

Temperatura płynięcia, 0C -24 -20 -20 -20 -18 

Temperatura zapłonu, 0C 210 220 210 210 220 

Liczba zasadowa TBN, mg 
KOH/g 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

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: CC; ACEA: B2; PN-75/C-96088/03; MIL-L-2104B; CCMC D1/G1; WT-SPEC-D-02 2 11.13. 
 
PRZECHOWYWANIE  
 
Oleje Superol CC 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 uniemożliwi ć 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. 


