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1 lt flacon Kroon-Oil Expulsa 10W-40
 
Beschrijving
Expulsa 10W-40 is een semi-synthetische motorolie speciaal voor gebruik in alle
hoogtoerige 4-takt motorfietsen. De unieke formule is volgens de laatste technologieën
ontwikkeld in samenwerking met Honda, Suzuki, Kawasaki en Yamaha. Deze
toonaangevende fabrikanten adviseren altijd motorolie die specifiek ontwikkeld is als
motorfietsolie. Een mix van hoogwaardige synthetische en minerale basisoliën geven het
product de volgende eigenschappen:

 Hoog anti-slijtage-, anti-corrosie- en anti-schuimvermogen
 Ruime verversingsmarges
 Breed inzetbaar temperatuurbereik : - 20 tot + 40 graden Celsius
 Zeer sterke smeerfilm, ook bij hoge bedrijfstemperaturen
 Minimale as-afzettingen
 Vlotte koude start mogelijk
 Laag olieverbruik
 Zeer goede detergerende en dispergerende werking

 
Toepassing
Expulsa 10W-40 is speciaal voor gebruik in alle 4-takt motorfietsen, ook Europese, al
dan niet voorzien van een natte platenkoppeling. Het product is daarnaast geschikt voor
motorfietsen met de nieuwste katalysatortechnieken. Speciale aandacht is besteed aan
een maximale frictie van de koppeling, ook bij zeer hoge olietemperaturen, en een zo'n
geruisloos mogelijk inschakelen van de versnellingen wanneer de bedrijfstemperatuur
van de motor nog niet is bereikt.

 
Specificaties
API SL JASO MA2  
 
Typische standaardanalyses

  Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,867

  Viscositeit -25 °C, mPa.s 5920

  Viscositeit 40 °C, mm²/s 95,90

  Viscositeit 100 °C, mm²/s 14,90

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten.
Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van
onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de
leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in
samenspraak met de leverancier.
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  Viscositeitindex 163

  Vlampunt COC, °C 216

  Vloeipunt, °C -30

  Total Base Number, mgKOH/g 6,8

  Sulfaatasgehalte, % 0,83
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