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PETRONAS DISROL™ CI-4PETRONAS DISROL™ CI-4PETRONAS DISROL™ CI-4PETRONAS DISROL™ CI-4

Hoogwaardige dieselmotorolie met TBN 10
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PETRONAS DISROL™ CIPETRONAS DISROL™ CI--4 is een extra hoogwaardige, multigrade motorolie specifiek geformuleerd voor zwaar belaste 4 is een extra hoogwaardige, multigrade motorolie specifiek geformuleerd voor zwaar belaste 
snellopende scheepsdieselmotoren. De geavanceerde chemische formule staat borg voor buitengewone prestaties in snellopende scheepsdieselmotoren. De geavanceerde chemische formule staat borg voor buitengewone prestaties in 
zowel moderne, veeleisende dieselmotoren met lage uitstoot, als in oudere dieselmotoren die draaien op brandstof met zowel moderne, veeleisende dieselmotoren met lage uitstoot, als in oudere dieselmotoren die draaien op brandstof met 
hoog of laag zwavelgehalte. PETRONAS DISROL™ CIhoog of laag zwavelgehalte. PETRONAS DISROL™ CI--4 is goedgekeurd of aanbevolen door alle belangrijke fabrikanten 4 is goedgekeurd of aanbevolen door alle belangrijke fabrikanten 
van snellopende scheepsdieselmotoren.van snellopende scheepsdieselmotoren.  

ToepassingenToepassingen  

PETRONAS DISROL™ CIPETRONAS DISROL™ CI--4 werd ontwikkeld om buitengewone prestaties te garanderen in de strengste 4 werd ontwikkeld om buitengewone prestaties te garanderen in de strengste 
scheepvaarttoepassingen van moderne dieselmotoren bij hoge snelheid, zoals het gamma Caterpillar 3500 en lagere scheepvaarttoepassingen van moderne dieselmotoren bij hoge snelheid, zoals het gamma Caterpillar 3500 en lagere 
cilinderinhoud, Cummins, Volvo, Daihatsu, Yanmar, en andere. cilinderinhoud, Cummins, Volvo, Daihatsu, Yanmar, en andere.   

Kenmerken en eigenschappenKenmerken en eigenschappen  

l Beperkt de ontwikkeling van afzettingen in de zuigerkoeling en de carter.Beperkt de ontwikkeling van afzettingen in de zuigerkoeling en de carter.    
l Efficiënte zuigerkoeling.Efficiënte zuigerkoeling.    
l Houd de carter en het circulatiesysteem proper.Houd de carter en het circulatiesysteem proper.    
l Goede bescherming tegen corrosie.Goede bescherming tegen corrosie.    
l Verbeterde roestbescherming.Verbeterde roestbescherming.    
l Uitstekende watertolerantie en waterafscheiding.Uitstekende watertolerantie en waterafscheiding.    

Typische eigenschappenTypische eigenschappen  

  
  
Gezondheid, veiligheid en milieu. Gezondheid, veiligheid en milieu.   
Voor verdere hulp in verband met het VIB van het product, voor aanbevelingen of technische vragen, contacteer de Voor verdere hulp in verband met het VIB van het product, voor aanbevelingen of technische vragen, contacteer de 
regionale technische dienst of de technische dienst van de hoofdzetel.regionale technische dienst of de technische dienst van de hoofdzetel.  

Prestatieniveau'sPrestatieniveau's  

API CIAPI CI--4/CH4/CH--4/CG4/CG--4/CF4/CF--4; MAN 3275; ACEA E7; MTU type 2; Cat ECF4; MAN 3275; ACEA E7; MTU type 2; Cat ECF--2; Deutz DQC2; Deutz DQC--III; MB 228.3; DDC 93K215; III; MB 228.3; DDC 93K215; 
Cummins CES 20078/77/76; Volvo VDSCummins CES 20078/77/76; Volvo VDS--33  

KARAKTERISTIEKENKARAKTERISTIEKEN 15W4015W40

Kinematische viscositeit bij 40Kinematische viscositeit bij 40ººC, cStC, cSt 105105  

Kinematische viscositeit bij 100Kinematische viscositeit bij 100ººC, cStC, cSt 14,514,5  

ViscositeitsindexViscositeitsindex 130130  

Dichtheid bij 15 °C, kg/lDichtheid bij 15 °C, kg/l 0,880,88  

Vloeipunt, max. Vloeipunt, max. ººCC --2121  

Vlampunt, min. Vlampunt, min. ººCC 200200  

Totaal basisgetal., mg KOH/gTotaal basisgetal., mg KOH/g 1010  

Gesulfateerde as, % m/mGesulfateerde as, % m/m 1,31,3  

*Alle technische gegevens zijn enkel ter referentie opgegeven.*Alle technische gegevens zijn enkel ter referentie opgegeven.


