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Premium Blue™ 8800 15W-40 
Prvotřídní vysoce výkonný motorový olej. Unikátní složení se speciálními aditivními 
technologiemi nabízí maximální ochranu 

Motorový olej Premium Blue 8800 je vhodný pro moderní těžké dieselové motory nákladních automobilů, 
autobusů a terénních strojů, lodních a železničních aplikací se systémy recirkulace výfukových plynů 
(EGR) a selektivní katalytické redukce (SCR). 

 

 
 

Schválení O.E.M. 
Cummins CES 20088 
Výkonové stupně 
API CI-4+, CI-4 

MB-228.3 

 

 
 
Vlastnosti a přínosy 
 

THE ONLY ONE TM 

Premium Blue je jediný motorový olej výhradně 
doporučený a schválený společností Cummins. 
 
Dokonalá ochrana proti opotřebení 
Ukázalo se, že kombinace základního oleje 
prvotřídní kvality a pečlivě vybraných přísad 
snižuje opotřebení ventilového rozvodu v 
náročných provozních podmínkách. 
 
Zvýšená čistota motoru 
Pokročilé přísady zabraňují houstnutí oleje, a tak 
podporují delší životnost motoru a dlouhý 
efektivní provoz motoru. Vynikající rozpouštěcí a 
disperzní vlastnosti udržují motor čistý díky 
kontrole usazenin, čímž se zabrání opotřebení 
pístů a vedení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lodní doprava 
Tato formulace obsahuje speciální přísady 
Díky tomu je Premium Blue™ 8800 15W-40 
vhodný pro mazání válců lodních motorů s 
křížovou hlavou a středněrychlostních 
dieselových motorů. 
 
 
 
 
Vynikající ochrana a výkon 
Motorové oleje Premium Blue pro těžký provoz 
jsou vyrobeny s podporou Cummins, aby 
poskytovaly vynikající výkon v aplikacích 
Cummins. Jeho jedinečné složení spočívá v 
kombinaci základového oleje prvotřídní kvality s 
kombinací pečlivě vybraných přísad, které 
zajišťují maximální výkon a ochranu v náročných 
provozních podmínkách. 
 
Výjimečná oxidační odolnost 
Jedinečná sada antioxidantů v oleji Premium 
Blue zajišťují jeho vynikající výkon. Různé testy 
prokázaly vynikající oxidační a viskozitní stabilitu. 
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Držíme svět v pohybu již od roku 1866™ 
Valvoline je předním prodejcem, distributorem a 

výrobcem kvalitních značkových automobilových a 

průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více 

než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují 

automobilová maziva, převodové kapaliny, převo-

dové oleje, hydraulická maziva, automobilovou 

chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty 

pro chladicí systémy.  
Více informací o produktech, programech a 
službách Valvoline naleznete na: 

www.valvolineeurope.com 
 

 

Typické vlastnosti 
Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle 
současné produkce. Přestože je i následná výroba 
v souladu se specifikacemi Valvoline™, mohou se 
v budoucnu objevit odchylky od těchto 
charakteristik. 
 

 

Tyto informace se vztahují pouze na produkty 
vyrobené v následující lokalitě (lokalitách): 
Evropa 
 

 
 
 
Zdraví a bezpečnost 
Není pravděpodobné, že by tento výrobek 
představoval významné nebezpečí pro zdraví 
nebo bezpečnost, pokud je správně používán 
ve vhodné aplikaci a jsou dodržovány 
bezpečnostní a zdravotní normy. Bezpečnostní 
list (SDS) je k dispozici na vyžádání u místně 
příslušné kanceláře prodejce nebo informativně 
na internetu 
http://msds.valvoline.com 
 
 
Chraňte životní prostředí 
Odevzdejte použitý přípravek do 
autorizovaného sběrného místa. Dodržujte 
místní předpisy. Nevylévejte do kanalizace, 
půdy nebo vody. 
 
 
Skladování 
Doporučujeme ukládat produkt v krytém 
prostoru. V případě, že je skladování venku 
nevyhnutelné, ukládejte sudy horizontálně, aby 
se zabránilo možnému vniknutí vody a 
poškození označení sudů. Výrobky nikdy 
neskladujte při teplotách vyšších nad 60 °C, 
nevystavujte je přímým slunečním paprskům 
nebo mrazu. 
 
 
Nahrazuje –  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

 

      

Premium Blue 8800 
SAE viskozitní stupeň 15W-40 
Viskozita mm

2
/s při 100°C 

ASTM D-445 
14,8 

Viskozita mm
2
/s při 40°C 

ASTM D-445 
113 

Viskozitní index 
ASTM D-2270 

135 

Viskozita mPa.s -25°C 
ASTM D-5293 

<6800 

TBN, mg KOH/g 
ASTM D-2896 

14 

Bod tuhnutí. °C 
ASTM D-5949 

-36 

Hmotnost při 15.6 °C 
ASTM D-4052 

0,881 

Bod vzplanutí, COC, °C 
ASTM D-92 

232 
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Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale 
nesmí být chápany jako záruka, výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, 
ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ellis Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost. 
 


