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Premium Blue™ 8100 15W-40
Prvotřídní konvenční dieselový motorový olej pro těžký provoz je navržen tak, aby zajistil vyšší mazací
výkon v moderních motorech Cummins vybavených zařízením na snížení emisí a také v ostatních
dieselových motorech.
Premium BlueTM 8100 je motorový olej schválený společností Cummins, který poskytuje vynikající výkon v těžkém provozu
nákladních vozidel, v námořní přepravě a v průmyslových aplikacích. Vhodné pro motory Euro 1,2,3,4,5,6* a pro terénní
vozidla dle legislativy EU Stage IIIB* a EU Tier IV*.
* Doporučení oleje Euro 6 se liší podle jednotlivých značek kamionů. Proto před použitím zkontrolujte návod k obsluze.

Schválení O.E.M.
Cummins CES 20081
Deutz DQC III-10 LA
MAN M 3575
MB-schválení 228.31
MTU Type 2.1
Volvo VDS-4 (417-0001-16-912)
Mack EO-O Premium Plus
Renault RLD-3

Výkonová úroveň
ACEA E7, E9
API CI-4, CJ-4/SN
Caterpillar ECF-3/ECF-2
Detroit Diesel DFS 93K218
JASO DH-2
Scania Low Ash
Volvo VDS-3

Vlastnosti a přínosy
TM

THE ONLY ONE
Premium Blue je jediný motorový olej výhradně
doporučený a schválený společností Cummins.
Kontrola emisí
Nízkoemisní motorový olej splňuje požadavky
nejnovějších emisních norem, včetně dálniční Euro 5,
6 a pro terénní vozidla EU stage III B a EU Tier IV.
Saze a kontrola úsad
Důsledná kontrola sazí souvisí s houstnutím oleje a
tvorbou vysokoteplotních úsad.
Prodloužení výměnného intervalu oleje
Udržuje viskozitu oleje v motoru, chrání před
opotřebením motoru související s tvorbou sazí a
bezpečně prodlužuje životnost motoru, což umožňuje
prodloužení výměnných intervalů oleje.
Ochrana proti opotřebení
Olej chrání ventily proti opotřebení a snižuje riziko
zmenšené propustnosti olejového filtru v důsledku
vysokého obsahu sazí, což ve výsledku zvyšuje
životnost motoru.

Vysoká účinnost TBN
Motorový olej Premium Blue 8100 15W-40 byl
opakovaně testován podle uznávaného testu ROBO.
Výsledky opakovaně prokázaly, že ve srovnání s jinými
produkty na trhu si olej zachovává špičkovou stabilitu
TBN.
Aplikace
Vhodné pro motory vybavené systémy dodatečného
ošetření výfukových plynů jako je recirkulace
výfukových plynů (EGR), selektivní katalytická redukce
(SCR), filtry pevných částic (DPF) a další technologí
moderních dieselových motorů. Při použití v kombinaci
s motorovou naftou, která má ultra nízký obsah síry,
vytváří tento produkt optimální vyvážené složení, které
pomáhá maximalizovat životnost motoru a zároveň
udržuje čistotu v systémech dodatečného ošetření
výfukových plynů.
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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, převodové oleje, hydraulická maziva, automobilovou
chemii, speciální výrobky, mazací tuky a produkty
pro chladicí systémy.
Více informací o produktech, programech a
službách Valvoline naleznete na:

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

www.valvolineeurope.com
Typické vlastnosti

Chraňte životní prostředí

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.
Premium Blue 8100
SAE stupeň viskozity
Viskozita, mm2/s při 100 ºC.
ASTM D-445
Viskozita, mm2/s při 40 ºC.
ASTM D-445
Viskozitní Index
ASTM D-2270
Viskozita, mPa.s při -20 ºC.
ASTM D-5293
TBN, mg KOH/g
ASTM D-2896
Bod tuhnutí, ºC
ASTM D-5949
Měrná hustota při 15.6°C.
ASTM D-4052
Bod vzplanutí, COC, ºC.
ASTM D-92

Odevzdejte
použitý
přípravek
do
autorizovaného sběrného místa. Dodržujte
místní předpisy. Nevylévejte do kanalizace,
půdy nebo vody.

Skladování

15W-40
14,8

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.
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Nahrazuje –
0.876
232

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

™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích
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