
 
 

 
 

Informace o produktu 
 
 

EU00010  
 
 

ENEOS Premium Ultra 0W50 
 

Plně syntetický motorový olej nejvyšší kvality pro zážehové motory 
(Pro závodní použití  / API SM 0W50) 

 
 

ENEOS Premium Ultra 0W50 je plně syntetický olej pro zážehové motory. Použitá technologie společnosti Oil  

Nippon vychází z požadavků automobilových závodů a soutěží. Tento olej má široký viskozitní rozsah 0W50, což  

poskytuje viskozitní stabilitu od nejnižších teplot po nejvyšší tepelné zatížení. ENEOS Prmium Ultra 0W50 je zvlášť 
určen pro sportovní a závodní automobily s motory o vysokých měrných výkonech.  

 
 
● CHARAKTERISTIKA 

 

1. Plně syntetický olej pro zážehové motory.  
Nejvýkonnější motory pracující při vysokém tepelném 
zatížení a mechanickém zatížení vyžadují 
mimořádnou tepelnou odolnost a oxidační stabilitu, 
což může pokytnout jen plně syntetický olej 
s viskozitním rozsahem 0W50. Tento rozsah 
umožňuje dokonalé studené starty v zimním období a 
také stabilní olejový film při vysokých teplotách a 
maximálních výkonech. 

 
 

2. Mimořádná teplotně-oxidační stabilita a 
odolnost proti karbonizaci. 
Tento olej s  vyjimečným složením má mimořádnou  
vysokoteplotní a oxidační stabilitu a odolnost proti 
uhelnatění, což je nezbytné pro ochranu rotorů 
turbodmychadel, které pracují za vysokých teplot a 
otáček. 

 
 

3. Vynikající ochrana proti opotřebení a vyjimečné       
čistící vlastnosti. 
Úkolem oleje je udržet celistvý olejový film při 
vysokých teplotách a zatíženích. Jeho vynikající 
vlastnosti proti opotřebení jsou účinné na plochách 
rozvodových systémů OHC u kterých jsou mazací 
podmínky velmi důležité. Tento olej má rovněž 
vynikajicí teplotní  a oxidační stabilitu a také udržuje 
motor v čistotě, potlačuje vznik kalů a usazenin, které 
mohou být příčinou zadírání a ucpávání olejového 
čerpadla. 

 
4. Splňuje poslední API standardy. 

Výkonnost oleje ENEOS Premium Ultra 0W50 je  
podložena certifikátem pro SM specifikaci vystavené 
„American Petroleum Institute“. 

 
● POUŽITÍ 

Motorový olej pro zážehové 
motory. 

 

 
● URČENO PRO VOZIDLA 

Sportovní vozy vysokých výkonů, výkonné osobní 
automobily, závodní vozy atd. 

 
● BALENÍ 

1L, 4L 
 

 
● VLASTNOSTI 
Kvalita RG/API SM 
SAE viskozitní rozsah  0W-50 
Vzhled Oranžová 
Hustota (15°C), g/cm3 0.847 
Bod vzplanutí (COC), °C 232 
Kinematická viskozita (40°C), mm2/s  104 

(100°C), mm2/s 18.0 
Viskozitní index 192 
Bod tuhnutí, °C –45.0 
TAN, mgKOH/g 2.3 
TBN (HCl), mgKOH/g 6.4 
Barva (ASTM) L3.0 
Upozornění:   Vlastnosti mohou být změněny bez upozornění. 
(Prosinec 2004) 
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