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Geotex Multigrade 15W-40 to wysokiej jakości, odporny na ścinanie olej silnikowy przeznaczony do 
smarowania wysoko obciążonych, silników iskrowych zasilanych gazem ziemnym, sprężonym gazem 
ziemnym oraz paliwem ciekłym typu LPG. 
ZALETY 
Dzięki odpowiednio dobranej technologii olejów bazowych  i pakietu dodatków uszlachetniających olej 
Geotex Multigrade 15W-40 charakteryzuje się następującymi walorami użytkowymi: 
·  doskonałą ochroną przed tworzeniem się osadów 
·  ochroną przed zużyciem mechanicznym  
·  wydłużonymi przebiegami międzywymianowymi 
·  zmniejszonym ubytkami eksploatacyjnymi oleju 
·  dobrą płynnością i pompowalnością dzięki wielosezonowej charakterystyce lepkościowo-temperaturowej 
ZASTOSOWANIE 
Olej Geotex Multigrade 15W-40 zalecany jest przede wszystkim do smarowania silników zasilanych gazem 
ziemnym, sprężonym gazem ziemnym (CNG) oraz paliwem ciekłym typu LPG stanowiących jednostki 
napędowe autobusów i ciężkich samochodów ciężarowych. Ponadto olej Geotex Multigrade 15W-40 może 
być używany w silnikach benzynowych jak również w silnikach Diesla zasilanych olejem napędowym 
o niskiej zawartości siarki.  
W przypadku stosowania oleju Geotex Multigrade 15W-40 do smarowania silników wyposażonych 
w katalizatory spalin, zaleca się weryfikację wymogów stawianych przez producenta katalizatorów odnośnie 
zawartości w oleju silnikowym związków cynku, fosforu oraz popiołu. 
NORMY I ZATWIERDZENIA 
Olej Geotex Multigrade 15W-40 spełnia następujące wymagania jakościowo-użytkowe: 
·  SAE 15W-40 
·  API SG/CE 
·  MIL-L-2104E 
·  MIL-L-46152D 
·  Allison C-3 
·  Caterpillar TO-2 
·  MACK EO-K/2 
·  Cummins NTC 400 
Ponadto olej Geotex Multigrade 15W-40 posiada zatwierdzenia następujących producentów:  
·  MAN M 3271-1 
·  MB 226.9 
·  DAF HP-gas 
·  Leyland  
BEZPIECZEŃSTWO UZYTKOWANIA 
Szczegółowe zasady bezpiecznego obchodzenia się  z produktem podano w Kartach Bezpieczeństwa 
dostępnych na życzenie.  
CHARAKTERYSTYCZNE  DANE TECHNICZNE (wielkości typowe) 
  

GEOTEX MULTIGRADE 15W-40 Jednostka Wartość 

Gęstość w temperaturze 15°C kg/L 0,88 

Temperatura zapłonu (COC) °C 230 

Temperatura płynięcia °C -33 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 40 °C mm2/s 100 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 100 °C mm2/s 13,8 

Wskaźnik lepkości - 139 

Lepkość dynamiczna w temperaturze -15°C mPa.s 3000 

Pompowalność w temperaturze -25°C mPa.s 26000 

Lepkość HTHS w temperaturze 150°C mPa.s 3,8 

Odparowalność wg Noacka % m 12,9 

Całkowita Liczba Zasadowa mgKOH/g 8,6 
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Popiół siarczanowy % m 1,0 

Cynk % m 0,11 

Wapń % m 0,25 

Magnez % m 0,12 

Fosfor % m 0,10 

Kod produktu - 33057 

  

 


