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EVOLUTION 700 STI 10W-40  

Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor şi pentru aplicaţiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.  

Fişa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obţine prin intermediul consultantului nostru tehnic şi co mercial. 

Termen de valabilitate 3 ani. 
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S.T. 1-069 ELF 
EVOLUTION 700 STI 
10W-40 

 Ulei semisintetic cu performante ridicate, obtinut prin tehnologie ELF. Special 

conceput pentru motoarele pe benzina si Diesel ale autoturismelor, astfel incat 

sa raspunda reglementarilor ultimelor tehnologii ale injectiei directe. 

 

 

UTILIZARE 

Motoare pe benzina si Diesel 
 
Injectie directa si indirecta  
 
Toate anotimpurile 

 

 Recomandat tuturor motoarelor pe benzina si Diesel ce echipeaza autoturismele si vehiculele 
utilitare usoare. 

 Special adaptat exigentelor motoarelor Diesel de tehnologie recenta, mai ales celor echipate cu 
injectie directa, cu sau fara sistem „Common Rail”. 

 Perfect adaptabil in orice conditii de trafic (urban, interurban, autostrada). 

  

  

PERFORMANTE 

Specificatii internationale 
 

ACEA : A3/B4 
API : SN/CF 

Omologarile constructorilor 

 

AVANTAJE CLIENT 

VOLKSVAGEN VW 501.01 / 505.00 

MERCEDES BENZ MB-Approval 229.1 

RENAULT RN0700/0710 

 

  Tehnologia uleiului semisintetic ELF asigura mentinerea in timp a performantelor lubrifiantului, si  
intervalele prelungite de schimb conform normelor impuse constructorii de autovehicule. 

Performante foarte ridicate 
Proprietati imbunatatite, specifice 

motoarelor Diesel 

 Excelente proprietati detergente care asigura motorului cele mai bune performante 
 Special conceput pentru a raspunde exigentelor specifice motoarelor cu injectie directa. Injectia 
directă imbunatateste puterea si cuplul motor, scade consumul de carburant, dar in acelasi timp 
creste temperatura de functionare a motorului. De accea este importanta utilizarea unui lubrifiant 
capabil să protejeze motorul la temperaturi ridicate.  

Prelungeste viata motorului 
 Un indice de vascozitate ridicat, care permite o rezistenta excelenta la temperaturi ridicate si de 

asemenea o lubrifiere rapida a componentelor motorului la pornirea la rece. Aceasta protectie optima 

prelungeste durata de viata a motorului 

CARACTERISTICI  

Valorile parametrilor reprezentaţi în tabel, au caracter informativ  

EVOLUTION 700 STI 10W-40 Metoda Unitate SAE 10W-40 

Densitatea la 15°C ATSM D1298 Kg/m3 873 

Vascozitatea cinematica la 40°C ASTM D445 mm2/s 96.8 

Vascozitatea cinematica 100°C ASTM 445 mm2/s 14,81 

Indice de viscozitate ASTM D2270 -  160 

Punct de curgere ASTM D97 °C -24°C 

Punct de inflamabilitate ASTM D92 °C 232 

T.B.N. ASTM D2896 mgKOH/g  

 

 

Consultaţi manualul de întreţinere a autovehiculului pentru a cunoaşte recomandările 

constructorului.. 

 

*FPD = Filtru de Particule Diesel 


