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KLASICKÝ MOTOROVÝ OLEJ SAE 30 
Classic Motorenöl SAE 30 

POPIS Jednorozsahový velmi málo legovaný minerální motorový olej. Je speciálně při-
způsobený požadavkům klasických motorových vozidel a motocyklů bez olejového 
filtru, případně vybavených filtrem typu „cyklon“ (štěrbinový filtr). Vybrané zákla-
dové oleje a aditiva zaručují optimální mazání a velmi dobrou ochranu proti opo-
třebení při všech provozních podmínkách motoru. 

VLASTNOSTI - výborná ochrana proti korozi 
- výtečná ochrana proti opotřebení 
- vysoká spolehlivost mazání 
- vhodný olej pro klasické motocykly bez olejového filtru 

TECHNICKÁ DATA Třída viskozity oleje ISO : VG 100  DIN 51819 
 Hustota při +15 °C : 0,870 g/cm3  DIN 51757 
 Viskozita při +40 °C : 100,0 mm2/s ASTM D 7042-04 

Viskozita při +100 °C : 11,2 mm2/s ASTM D 7042-04 
Viskozitní index : 97  DIN ISO 2909 

 Bod vzplanutí : +246 °C DIN ISO 2592 
Bod tuhnutí : -21 °C DIN ISO 3016 

 Deemulgační schopnost při +82 °C : ≤ 30 min DIN ISO 6614 
 Odvzdušňovací schopnost : 6 min DIN ISO 9120 
 Pěnivost při +24 °C : 80/0 ml ISO 6247 
 Pěnivost od +24 °C do +93,5 °C : 80/0 ml ISO 6247 
 Pěnivost při +93,5 °C : 50/0 ml ISO 6247 
 Korozivní účinek na ocel : 0-B  DIN ISO 7120 
 Korozivní účinek na měď : 1-125 A3  DIN EN ISO 2160 
 Neutralizační číslo : 0,2 mg KOH/g DIN 51558 T1 
 Neutralizační číslo po 1000 h : < 2,0 mg KOH/g DIN 51587 
 Oxidový popel : 0,01 g/100 g DIN EN ISO 6245 
 Sulfátový popel : 0,02 g/100 g DIN 51575 
 Krátký test ozubených kol FZG,  
 normální test A/8, 3/90 
 - stupeň poškození : > 12 
 - změna spec. hmotnosti : < 0,27 mg/kWh DIN 51354 
 Barevné číselné označení (ASTM) : 2,5  DIN ISO 2049 

OBLAST POUŽITÍ  Speciálně vhodný motorový olej pro klasická vozidla a motocykly bez olejového 
filtru, případně s filtrem typu „cyklon“ (štěrbinový filtr), ve kterých je předepsán ne-
legovaný nebo jen velmi málo legovaný mazací olej. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce automobilu, motocyklu nebo motoru. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l  plastový kanystr Obj. č. 1132 D-GB-I-E-P 
 5 l  plastový kanystr Obj. č. 1133 D-GB-I-E-P 
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