
 

SUPREME C3 SYNTH 5W-30 
 

SUPREME C3 SYNTHETIC ir motoreļļa ar augstām darbaspējām, no rūpīgi 
izvēlētām sintētiskām bāzes eļļām, ar progresīva ķīmiskā sastāva piedevām, kas nodrošina 
vieglo un mazkravas automobiļu benzīnmotoru katalītisko neitralizatoru un dīzeļa kvēpu 
daļiņu filtru aizsardzību. 

Motoreļļa ir paredzēta mūsdienu vieglo un sporta automobiļu, furgonu un vieglo 
kravas automašīnu augstas atdeves benzīna un dīzeļdzinēju eļļošanai. Tās lietošana krasi 
samazina motoru detaļu dilšanu, uztur tīru motoru un ietaupa degvielu, arī vissmagākajos 
braukšanas apstākļos. 

SUPREME C3 SYNTHETIC demonstrē izcilu noturību pret termisko sabrukumu, 
izcilu plūstamību zemās temperatūrās un izcilu dzinēja aizsardzību ekstremālās darba 
temperatūrās. 

Šīs motoreļļas sastāvā ir rūpīgi atlasītas un sabalansētas fosfora un sēra piedevas, 
kas aizsargā benzīna motoru izplūdes gāzu pēcapstrādes ierīces un atbilstošu pelnu satura 
līmeni, lai aizsargātu dīzeļa kvēpu daļiņu filtrus (DPF). Eļļa ir derīga darbam ar degvielām, 
ar augstu etanola saturu (līdz E85), tai ir zema iztvaikošana, kas samazina tās patēriņu, tā 
samazina dilšanu startējot motorus zemās temperatūrās un to darbības laikā, novērš ūdens 
izdalīšanos un motoru koroziju. 

SUPREME C3 SYNTHETIC pārsniedz ACEA C3 prasības attiecībā uz degvielas 
ekonomiju, atbilst prasībām API SN un MB 229.31 darbaspēju līmenim un ir īpaši izstrādāta, 
lai nodrošinātu ilgus maiņas intervālus modernajos dzinējos. 

 
 

ATESTĀCIJAS UN SPECIFIKĀCIJAS: 
 

ACEA:  C3 

API: SN 

MB:  229.31 
 
 

 
 
 
 

Informācija par raksturīgajiem parametriem 

Īpašība 
Testa 

metode 
SUPREME C3 

SYNTHETIC 5W-30 

Blīvums, kg/ltr, pie 15°C D4052 0,849 

Krāsa D1500 3,5 

Uzliesmošanas punkts, COC °C D92 235 

Sastingšanas temperatūra,°C D5950 -35 

Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, 40°C D445 71,3 

Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, 100°C D445 11,9 

Viskozitātes indekss (VI) D2270 164 

Aukstā pagriešanas viskozitāte, cP/ °C D5293 5500/ -30 

Pārsūknējamības robežas viskozitāte, cP/ °C D4684 19600/ -35 

Iztvaikošana (Noack), % zudumi D5800 10 

Sulfāta atlikuma pelnu saturs, % svara D874 0,8 

Sērs, % svara D4294 0,26 

Fosfors, % svara D4951 0,08 

Sārmainība (BN), mg KOH/ g D2896 6,7 

Viskozitāte HT/HS, cP, 150°C D4683 3,5 
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