
Dodavatel v ČR: 
LIQUI MOLY CZ s.r.o. 
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika 
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz 
www.liqui-moly.cz 

 

Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
Zpracováno dne 10.05.2022 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – PI 29/12/01/2021 (P000210). 

KLASICKÝ MOTOROVÝ OLEJ SAE 50 
Classic Motorenöl SAE 50 

POPIS Jednorozsahový mírně legovaný minerální olej. Olej je svým složením speciálně 
přizpůsobený požadavkům klasických motorových vozidel a motocyklů bez olejo-
vého filtru, případně vybavených filtrem typu „cyklon“ (štěrbinový filtr). Vybrané 
základové oleje a aditiva zaručují optimální mazání a velmi dobrou ochranu proti 
opotřebení při všech provozních podmínkách motoru. 

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

TECHNICKÁ DATA Třída viskozity oleje ISO : VG 220  DIN 51519 
 Hustota při +15 °C : 0,890 g/cm3  DIN 51757 
 Viskozita při +40 °C : 220,0 mm2/s ASTM D 7042-04 

Viskozita při +100 °C : 19,5 mm2/s ASTM D 7042-04 
Viskozitní index : 100  DIN ISO 2909 

 Bod vzplanutí : +250 °C DIN ISO 2592 
Bod tuhnutí : -15 °C DIN ISO 3016 

 Deemulgační schopnost při +82 °C : ≤ 30 min DIN ISO 6614 
 Pěnivost při +24 °C : 0/0 ml ISO 6247 
 Pěnivost od +24 °C do +93,5 °C : 0/0 ml ISO 6247 
 Pěnivost při +93,5 °C : 0/0 ml ISO 6247 
 Neutralizační číslo : 0,4 mg KOH/g DIN 51558 T1 
 Sulfátový popel : 0,35 g/100 g DIN 51575 
 Přírůstek karbonových zbytků : 1,1 g/100 g DIN 51352 T1 
 Barevné číselné označení (ASTM) : 3,5  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 mírně legovaný mazací olej. 

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

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l  plastový kanystr Obj. č. 1130 D-GB-I-E-P 
 5 l  plastový kanystr Obj. č. 1131 D-GB-I-E-P 

PRODUKTOVÁ INFORMACE 


