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Celoročný čiastočne syntetický motorový olej pre benzínové a dieselové motory  
 
 

Vlastnosti 
 
Motorový olej LUBEX® UNIC PLUS SAE 10W-40 je čiastočne syntetický motorový olej vyrobený nekonvenčnou 
technológiou. Olej spĺňa požiadavky Asociácie európskych výrobcov automobilov ACEA na oleje pre benzínové a dieselové 
motory.  
 
 

Použitie 
 
LUBEX® UNIC PLUS SAE 10W-40 je vysokovýkonný čiastočne syntetický celoročný motorový olej vhodný na mazanie 
preplňovaných aj nepreplňovaných benzínových a dieselových motorov osobných automobilov a dodávkových vozidiel 
používaných v náročných podmienkach ako je jazda po diaľnici a jazda v ťažkej mestskej doprave. 
 
LUBEX® UNIC PLUS SAE 10W-40 je vhodný pre vozidlá s katalyzátorom. 
 

              
 
 

Prednosti motorového oleja: 
 

� Zvýšená ochrana proti korózii 
� Vysoká odolnosť voči opotrebeniu 
� Vynikajúce detergentné a disperzné vlastnosti 
� Vynikajúca závislosť viskozita/teplota 

 
 

Spĺňa požiadavky: 
 
API SL/CF 
ACEA A3/B3 
MB.229.1 
VW 500.00/505.00 
 
 

Fyzikálno-chemické a úžitkové charakteristiky produktu:                         

Typické charakteristiky motorového oleja  
LUBEX® UNIC PLUS SAE 10W-40  

Fyzikálno-chemická charakteristika Jednotky Hodnota Norma 

Kinematická viskozita pri 100°C mm2/s 12,5 – 16,3 ISO 3104 

Viskozitný index, min.  150 ISO 2909 

Bod vzplanutia, min. °C 210 ISO 2592 

Bod tečenia, max. °C -33 ISO 3016 
Vlastnosti uvedené v tabuľke sú typické hodnoty výrobku a nepredstavujú špecifikáciu. 

LUBEX® UNIC PLUS 
            SAE 10W-40 
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Manipulácia a skladovanie 
 
Produkt LUBEX® UNIC PLUS SAE 10W-40 nepredstavuje zdravotné riziko pri odporúčanom používaní a za dodržiavania 
osobnej a priemyselnej hygieny. Produkt je potrebné skladovať v uzavretých obaloch, v ktorých je chránený proti prístupu 
vlhkosti, vody a mechanických nečistôt pri teplote od 0°C do 40°C. Nie je nebezpečné prevážať produkt prostriedkami 
železničnej a automobilovej dopravy v sudoch alebo iných jednotkových obaloch. Produkt LUBEX® UNIC PLUS SAE 10W-40 
v pôvodnom balení môže byť uskladnený najviac 2 roky od dátumu výroby bez akéhokoľvek poškodenia. Po otvorení 
balenia musí byť výrobok použitý do 12 mesiacov (alebo do 2 rokov od dátumu výroby, podľa toho, čo nastane skôr).   
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