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PETRONAS Sprinta F500 10W-40 

Ontworpen met UltraFlex™, dat de oliestabiliteit verbetert 

om de belasting van de motorfiets te weerstaan  

 

 

Motorrijders zijn voor hun werk of vrije tijd sterk afhankelijk van hun motorfiets. Stress op de motorfietsen kan 

gemakkelijk worden opgebouwd in korte tijd, zelfs onder normale rijomstandigheden. Dit is te wijten aan het feit dat 

motorfietsmotoren over het algemeen harder werken dan automotoren en onderworpen zijn aan enorme stress (hoge 

afschuiving & hoge temperatuur)! Bikers merken de spanning op in de vorm van rammelend geluid door de hoge 

afschuiving die resulteert in een olieviscositeitsvermindering. De traagheid is een ander teken van stress, hoofdzakelijk 

teweeggebracht door hoge werkende temperatuur die tot afzettingen leidt. Een goede motorolie is flexibel in het 

omgaan met deze uiteenlopende effecten van motorfietsbelasting. 

 

 Beschrijving en toepassingen 

 

PETRONAS Sprinta F500 10W-40 is geformuleerd met UltraFlexTM -technologie die zorgt voor een betere stabiliteit 

van de olie om belastingen op de motorfiets te weerstaan bij hoge schuifbelasting en hoge temperatuur. Dit resulteert 

in prettiger rijden en een langere levensduur van uw motorfiets. 

 

PETRONAS Sprinta F500 10W-40 is geschikt voor alle types 4-takt benzinemotoren voor motorfietsen, koppelingen 

en versnellingsbakken. Het is geschikt voor motorfietsen van de belangrijkste Japanse, Europese en Amerikaanse 

merken, in normale tot zware rijomstandigheden.  

 
Opmerking: Raadpleeg altijd uw gebruikershandleiding om de aanbevolen viscositeitsgraad en specificaties voor uw specifieke 

voertuig te controleren. 

 

 Eigenschappen en voordelen 

 

Belangrijkste voordeel(en): 

• Geavanceerde beheersing van afzettingen, vooral bij hoge bedrijfstemperatuur, helpt om het vermogen van de 

motorfiets te handhaven. 

 

Levert ook: 

• Geavanceerde oxidatiebestendigheid en lage vluchtigheid, met een potentieel langere periode tussen verversingen. 

• Helpt slippen van de koppeling te elimineren en verbetert de prestaties van de koppeling, voor betere rijervaringen. 

• Zorgt voor geavanceerde bescherming van motor, transmissie en koppeling. 

 

 Specificaties en goedkeuringen 

 

PETRONAS Sprinta F500 10W-40 is een halfsynthetisch smeermiddel dat voldoet aan en beter is dan de 

onderstaande prestaties:  

 

Voldoet of overschrijdt de vereisten van: 

API SL √ 

JASO MA2 √ 

 

* Alle technische gegevens worden alleen ter referentie verstrekt. 

 

 

 

 

Gezondheid, veiligheid en milieu 
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Het is niet waarschijnlijk dat dit product, bij gebruik in de aanbevolen toepassing, een groot gevaar voor de gezondheid en 

veiligheid inhoudt. Contact met de huid vermijden. Na contact met de huid onmiddellijk wassen met water en zeep. Niet laten 

lopen in de riolering, grond of open water.  

Voor meer gegevens over opslag, veilige verwerking en afvoer van het product, zie het veiligheidsinformatieblad van dit product 

of neem contact op via:  www.pli-petronas.com 

 

Belangrijke mededeling 

 

Het woord PETRONAS, het PETRONAS-logo en gerelateerde overige handelsmerken en/of merken die hierin zijn vermeld, zijn 

handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. ("PLISB") of 

dochtermaatschappijen of de moedermaatschappij onder licentie, tenzij anders vermeld. De documenten van PLI en de daarin 

opgenomen informatie worden geacht juist te zijn bij het ter perse gaan. PLISB verschaft geen expliciete of impliciete verklaring 

of garantie met betrekking tot de juistheid of compleetheid of informatie in enige uitgevoerde transactie. De in de documenten van 

PLI opgenomen informatie is gebaseerd op standaard tests onder laboratoriumomstandigheden en wordt alleen als richtlijn 

opgegeven. Gebruikers wordt geadviseerd de laatste versie van deze documenten van PLI te gebruiken. Het is de 

verantwoordelijkheid van de gebruikers om de producten veilig te evalueren en te gebruiken, om de geschiktheid voor de bedoelde 

toepassing te beoordelen en om alle betrokken wetten en regels na te leven die door de betrokken plaatselijke autoriteiten worden 

opgelegd.  

Veiligheidsinformatiebladen zijn voor al onze producten beschikbaar en moeten met uitsluiting van andere documenten worden 

geraadpleegd voor de juiste informatie over opslag, veilige verwerking en afvoer van het product. PLISB of een van de 

dochtermaatschappijen of de moedermaatschappij kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor enig verlies of letsel of enige 

directe, indirecte, speciale, voorbeeldige of gevolgschade of welke schade dan ook, ongeacht of dit tijdens de uitvoering van een 

contract, door nalatigheid of andere misleidende handelingen optreedt, in verband met of resulterend uit abnormaal gebruik van de 

materialen en/of informatie, van het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren die inherent zijn aan de aard van de 

materialen en/of informatie. Alle verstrekte producten, diensten en informatie vallen onder onze standaard verkoopvoorwaarden. 

Neem contact op met een van onze plaatselijke vertegenwoordigers indien u nog meer informatie wenst. 
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