
SUPREME C3-X SYNTHETIC 
5W-30 MUlTIgRadE MoToR oIl

Introduktion
SUPREME C3-X syntetisk motorolie er designet til 
smørring af højtydende benzin og lette dieselmotorer til 
dagens personbiler, gælder også sportskøretøjer, 
varevogne og lette lastbiler.

SUPREME C3-X Synthetic er en topkvalitet “Mild SAPS” 
personbil motorolie, der leverer enestående ydeevne og 
beskyttelse ved smøring af moderne motorer. Fremmer 
afbalanceret smøring, demonstreret gennem streng test, 
der er specielt formuleret med en kombination af 
syntetisk baseolier og avanceret additivkemi for at 
overskride krav fra både industrien og europæiske 
OEM'er.
Denne Premium motorolie er specielt designet til beskytte 
både benzin-katalysator og diesel partikelfiltre til at levere 
fremragende brændstoføkonomi og yder fremragende 
slidbeskyttelse ved kørsel hvor aflejringer typisk opstår.

SUPREME C3-X Synthetic leverer enestående modstand 
mod termisk nedbrydning, fremragende lav 
temperaturflydeevne og fremragende motorbeskyttelse 
ved ekstreme driftstemperaturer. SUPREME C3-X 
Synthetic opfylder ACEA C3 og API SN. Formuleringen er 
godkendt mod VW 504 00 / 507 00 †, MB 229,51 †, 
Porsche C30 og BMW LL-04 

funktioner og fordele

• Forlænget motorlevetid

• Overlegen oliefilmstabilitet

• Fremragende beskyttelse mod slid, rust og

• korrosion

• Levetiden for lejer forlænges.

• Fremragende slidbeskyttelse på ringe, foringer
og knastaksler

• Minimerer korrosion på grund af stop-start kørsel
i koldt vejr

• Egnet tætningskompatibilitet for at forhindre
lækager

• Modstand mod høj temperatur termisk
• Sammenbrud
• Renere  motorer
• Reducerer aflejringer af lak, slam og kulstof
• på motordele
• Beskytter turboladere mod belægninger
• Forhindrer stempelring ”hænger”
• Minimerer stempelaflejringer

• Fremragende brændstoføkonomi
• Overskrider ACEA C3-kravene til brændstof
• økonomi
• Beskyttelse af emissionssystem
• Valgt tilsætning af fosfor og svovl
• teknologi, der vil beskytte efterbehandlingen
• i benzinmotorer og det passende
• Ask indhold for at beskytte dieselpartikelfiltre
• (DPF).
• Fremragende lav temperaturflydeevne.
• Tillader lettere koldt vejr starter
• Reducerer slid ved opstart lave temperatur
• Nedsat olieforbrug
• Ultra lavt fordampningstab resulterer i mindre olie

top-up
• Udvidet skifte intevaller.
• Giver mulighed for fleksible olieskift intervaller,

der styres af computerteknik i moderne køretøjer.
• Kompatibel med brændstof med høj ethanol (op

til E85)
• Beskytter mod motorkorrosion
• Forhindrer adskillelse af vand

• Anbefalinger:

SUPREME C3-X Syntetisk 5W-30 motorolie anbefales til 
moderne personbiler, varevogne, sport køretøjer og lette 
lastbiler drevet af benzin eller dieselmotorer.

SUPREME C3-X Synthetic 5W-30: ACEA C3, API SN, 
VW 504 00/507 00†, MB 229.51†, Porsche C30†,  
BMW LL-04†

Se altid brugervejledningen for at vælge passende 
viskositetsklasse for køretøjet

Produkttilgængelighed
SUPREME C3-X syntetisk 5W-30 motorolie er tilgængelig 
globalt. Det er tilgængeligt for bulkbestillinger i 
bestemte regioner. Kontakt din salgsrepræsentant for 
detaljer.

*Sulfated Ash, Phosphorous and Sulfur
†Paperwork in progress
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Typical Performance data

PRoPERTY TEST 
METHod

SUPREME C3-X  
SYNTHETIC 5W-30

Density, kg/L @ 15°C / 60°F D4052 0.851
Colour D1500 <2.5
Flash Point, COC, °C / °F D92 229 / 444
Pour Point, COC, °C / °F D5950 -45 / -49
Kinematic Viscosity 

cSt or mm2/s @ 40°C 
cSt or mm2/s @ 100°C

D445 66.4 
11.7

Viscosity Index D2270 172
Cold Cranking Viscosity, 

cP or mPa.s @ °C / °F
D5293

5900 @ 
-30 / -22

Borderline Pumping Viscosity, 
 cP or mPa.s @ °C / °F

D4684
16400 @
-35 / -31

Volatility (Noack), % loss D5800 9.0
Sulfated Ash, % wt. D874 0.8
Sulfur, mass % D4294 0.192
Phosphorus, mass %  D4951 0.078
Base Number, (BN), mg KOH/g D2896 7.8
High-Temperature High-Shear (HTHS) Viscosity, 

cP or mPa.s @ 150°C, 106 s-1 D4683 3.5

The values quoted above are typical of normal production. They do not constitute a specification. 




