
 
Типични физични характеристики 

Тези характеристики са типични за произвежданите понастоящем продукти. Независимо от това, че продуктите, които ще бъдат

произведени в бъдеще, ще отговарят на спецификацията на Shell, не са изключен отклонения при тези характеристики.

Technical Data Sheet

Shell Helix Ultra AB 5W-30
Максимална ефективност през целия експлоатационен интервал.

Helix Ultra AB е последно поколение синтетично моторно масло, разработено за бензинови и дизелови
двигатели на Mercedes Benz, които не са снабдени с филтър за твърди частици. Одобрен от Mercedes
Benz за нормален и удължен интервал на сервизно обслужване. Shell Helix Ultra AB е напълно синтетично
моторно масло с активна почистваща технология на Shell, която активно и непрекъснато блокира и
отмива вредните замърсявания и утайки, като осигурява максимална защита и ефективност на двигателя
до следващото сервизно обслужване.

	Експлоатационни характеристики и предимства

Защита срещу износване

Съдържа противоизносни добавки с дълготрайно

действие, които осигуряват максимална защита на

двигателя срещу износване, дори и в най-трудни пътни

и климатични условия.

·

Активно почистваща технология на Shell

Пет пъти по-ефективно отстранява вредните

замърсявания и наслоявания, отколкото масло от

минерален вид.

·

Дълготрайна окислителна стабилност

До 37% по-добра защита в сравнение с други водещи

марки.

·

По-дълги интервали на смяна

Специално разработено спрямо изискванията на

двигатели Mercedes за масла с удължен интервал на

смяна.

·

Специално подбрани синтетични базови масла

Това води до ниска летливост и загуба на масло, а

оттам и нужда от доливане.

·

Икономия на гориво

Надвишава изискванията към масла на Mercedes-Benz

за икономия на гориво.

·

Висока механична стабилност

Запазва вискозитета в граници през целия

експлоатационен интервал.

·

Минимизира вибрациите и шума в двигателя.

По-плавно и тихо шофиране.
·
Основни приложения

Одобрено от Мercedes-Benz за двигатели, където се

предписват масла със спецификация МВ 229.5.

Спецификации, oдобрения и препоръки

API: SH/CF·
ACEA: A3/B3/B4·
MB: 229.5·
Пълен списък с одобрения и препоръки може да се

получи от търговския представител на Shell за региона.
·

Properties Method Helix Ultra AB

Вискозитетен клас 5W-30

Кинематичен вискозитет @40°C mm?/s ASTM D445 64.7

Кинематичен вискозитет @100°C mm?/s ASTM D445 11.4

Вискозитет индекс ISO 2909 173

Плътност @15°C kg/m? ASTM D4052 848

Температура на течливост °C ISO 3016 -42
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Здраве, безопасност и околна среда

Здраве и безопасност·
Малко е вероятно Shell Helix Ultra AB да предизвика някакви сериозни проблеми, свързани със здравето и

безопасността, когато се използва съгласно указанията и в посочените области на приложение, при условие, че се

спазват стандартите за лична и производствена хигиена.

Избягвайте контакт с кожата. Носете защитни очила при боравене с маслорто. При контакт с кожата измийте

незабавно със сапун и вода.

Ръководство за безопасно боравене с продукта може да се изтегли от адрес: http://www.epc.shell.com/

Защита на околната среда

Предавайте използваното масло в оторизираните събирателни пунктове. Да не се депонира в канализационната

система, почвата или водните басейни.

·

Допълнителна информация

Съвет

Съвети по всички аспекти на приложението на продукта, които не са засегнати в тази листовка, можете да получите

от търговския представител на Shell за вашия регион.

·
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