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PETRONAS Akcela UNITEK 

10W-40 
 

Опис та області застосування 

 
PETRONAS Akcela UNITEK — це синтетичне моторне мастило, яке розроблено у співпраці з CASE / NEW 
CASE/CASE IH і FPT для двигунів стандартів Tier4 Interim/Stage IIIB та Tier4 Final/Stage IV, оснащених 
системою HI-eSCR, безпосереднім впорскуванням дизельного палива, сажним фільтром і турбіною зі 
змінною геометрією.  
Низький вміст сульфатної золи забезпечує високий ступінь захисту сажного фільтра від продуктів 
згоряння. 
 

Допуски, технічні характеристики та рекомендації 

Технічні характеристики: 

• ACEA E7, E9 

• API CJ-4/SL 

Допуски: 

• CNH MAT 3521 

Рівень продуктивності: 

• Cummins CES 20081 
Примітка. Для перевірки рекомендованого класу в’язкості та технічних характеристик свого автомобіля див. посібник з експлуатації 

Типові фізичні дані 
 

Параметри Метод Одиниця вимірювання Типове значення 

Зовнішній вигляд -- -- Прозоре 

Щільність при 15 °C ASTM D 4052 г/см³ 0,87 

Кінематична в’язкість при 100 °C ASTM D 445 мм2/с (сСт) 15,5 

Індекс в’язкості ASTM D 2270 -- 150 

Температура застигання ASTM D 97 °C -39 

Температура спалахування 
(спалахування у відкритому тиглі) 

ASTM D 92 °C 224 

Загальна лужність ASTM D 2896 мг КОН/г 9,5 
Усі технічні дані надаються лише для довідки. Ці характеристики є типовими для даної продукції. Хоча майбутня продукція відповідатиме технічним 

вимогам компанії PLI, ці характеристики можуть дещо відрізнятись. 
 

Охорона праці, техніка безпеки та охорона навколишнього середовища 
Ця продукція не становить жодної серйозної загрози для здоров’я та безпеки у разі використання за рекомендаціями. Уникайте 

потрапляння на шкіру. В разі потрапляння на шкіру її слід негайно вимити водою з милом. Не зливайте її в каналізацію, ґрунт 

чи воду.  
Детальну інформацію щодо зберігання, безпечного поводження та утилізації продукції дивіться в паспорті безпеки або 

зверніться до нас: www.pli-petronas.com 

 

Важлива примітка 
Слово PETRONAS, логотип PETRONAS та інші пов’язані торгові марки та (або) знаки, які тут використовуються, є торговими 

марками або зареєстрованими торговими марками компанії PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. («PLISB») або її дочірніх 

підприємств, або пов’язаної холдингової компанії за ліцензією, якщо не зазначено інше. Документація компанії PLI та наведена тут 

інформація вважаються правильними на момент їх друку. Компанія PLISB не стверджує та не гарантує прямо чи опосередковано 

правильність та повноту інформації або будь-яких виконаних операцій. Інформація, яка наводиться в документації компанії PLI, 

заснована на даних стандартних випробувань, проведених в лабораторних умовах, і є лише довідковою. Користувачі повинні 

переконатись, що мають справу з останньою версією цих документів компанії PLI. Саме користувачі відповідають за безпечне 

використання продукції, оцінку її відповідності використанню за призначенням та всім діючим нормативно-правовим вимогам, 

встановленим відповідними місцевими органами влади.  

Для всієї нашої продукції надаються паспорти безпеки, які є єдиним джерелом відповідної інформації щодо її зберігання, безпечного 

поводження з нею та її утилізації. Компанія PLISB або її дочірні підприємства та пов’язана холдингова компанія не несуть 

відповідальності за будь-які втрати чи травми, або прямі, непрямі, особливі, штрафні збитки або будь-які інші збитки, спричинені 

дією договору, недбалістю чи іншими незрозумілими діями, пов’язані з або викликані неналежним використанням матеріалів та 

(або) інформації, недотриманням рекомендацій або небезпекою, властивою матеріалам та (або) інформації. Вся надана продукція, 

http://www.pli-petronas.com/


 

 

 

 

послуги та інформація відповідають нашим стандартним умовам продажу. У разі потреби у додатковій інформації зверніться до 

будь-якого нашого місцевого представника. 
 

Код: 74664 


