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Technický list 
 
 

Q8 Formula VX Long Life 5W-30 
 
 
Použití:  Q8 Formula VX Long Life  je syntetický, vysoce výkonný motorový 

olej pro benzínové i naftové motory osobních automobilů, především 
koncernu Volkswagen. Jedná se o olej se středním obsahem 
sulfátového popela, fosforu a síry (Mid SAPS). Speciálně vyvinutý 
k úspoře paliva v motorech Euro 4 a Euro 5, se standardními i 
proměnnými (WIV) intervaly výměny oleje. 

 
 
Specifikace:   ACEA C3 
 VW 504.00, 507.00 
 Kompatibilní se specifikacemi: 
 VW 501.01, 502.00, 503.00, 503.01, 505.00, 505.01, 506.00,  
 a většinu motorů s normou 506.01 (s výjimkou viz níže) 
 MB 229.51 
 BMW Longlife-04 
 Porsche C30 
 splňuje i výkonové požadavky ACEA C2 
 
Nepoužívejte pro motory R5 TDI a V10 TDI, které byl y vyrobeny p řed červnem 2006. U t ěchto 
motor ů je nutná specifikace oleje VW 506.01 (SAE 0W-30). 
 
 
Přednosti:  - syntetický olej na bázi PAO 

- celoroční motorový olej pro benzínové i naftové motory Euro 5 
- zpětně kompatibilní s většinou motorů VW, a to se systémem čerpadlo 

tryska, ale i bez něho 
- umožňuje prodloužené intervaly výměny oleje 
- poskytuje dostatečnou sílu mazacího filmu při všech provozních 

podmínkách 
- vynikající výkon motoru při všech jízdních podmínkách 
- bezpečná ochrana proti pěnění, rzi a korozi 
- předchází problémům při použití paliva s přísadou biosložky 

 
 

Specifická data  Metoda Jednotka SAE 5W-30  

Hustota při 15 °C D 4052 kg/m3 853 

Kinematická viskozita při 40 °C D 445 mm 2/s 69,7 

Kinematická viskozita při 100 °C D 445 mm 2/s 11,6 

Zdánlivá viskozita při -30 °C D 5293 mPa.s 5900 

Viskozitní index D 2270 - 162 

Sulfátový popel D 280 % množství 0,82 

Bod vzplanutí DIN 92 °C 211 

Bod tuhnutí DIN 97 °C -45 

Viskozita HTHS CEC-L-36-A-90 mPa.s >=3,54 

 


