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BESKRIVELSE  
 
OPALJET COMPETITION 10W60 er den første kommercielt tilgængelige motorolie indeholdende 
nanopartikler kaldet fullerener. Disse fullerener er molekyler sammensat udelukkende af carbon og har form 
som mikroskopiske hule kugler, der tætner mikroskopiske revner og ruheder i metaloverflader og derved 
bringer friktionen til næsten nul. 
 
Denne forskning er blevet belønnet med Nobelprisen i kemi. Da disse nanopartikler er så små, at de forbliver 
i et med olien vil de hverken bundfalde eller blive filtreret fra. Da fullerener har en dyb grå-lilla farve, vil en 
motorolie med sådanne nanopartikler være mørkfarvet (næsten sort som carbon) 
 
OPALJET COMPETITION 10W60 giver de højeste niveauer af ydeevne, og bærer ACEA C3 / A3 / B4 ACEA 
og API SM / CF specifikationer. Formuleret af 100% syntetisk baserede partikler og nøje udvalgte additiver. 
OPALJET COMPETITION 10W60 besidder exceptionelle naturlige funktioner (høj forskydningsstyrke, lav 
flygtighed og god modstandsdygtighed over for høje temperaturer). 
 
OPALJET COMPETITION 10W60 er blandbar med alle motorolier, både syntetiske og mineralske. Men 
oliens høje ydeevne og generelle egenskaber kan kun garanteres, hvis den anvendes ufortyndet og 
fri for fremmede tilsætningsstoffer.  FORDELE 
- Høje dispergeringsegenskaber, som opretholder motorens renlighed 
- Lav fordampning (pga. dens SAE 60 klasse, når den er varm), som bevirker lavt olieforbrug 
- God termisk stabilitet 
- Friktionsmodificering, som forhindrer at koblingen glider (JASO MA: anti-slip). 
Opfylder følgende specifikationer: 
ACEA A3/B4/C3 
FERRARI 
BMW 
ALFA ROMEO 
OPEL 
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MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED 
Se venligst også sikkerhedsdatabladet om, hvordan man kan håndtere og oplagre produktet samt hvordan 
man forholder sig i tilfælde af uheld. Bortskaffelse efter brug skal ske i overensstemmelse med de lokale 
regler, der er gældende om brugte opløselige oliers bortskaffelse. 
Holdbarhed af produktet: 3 år i lukket beholder. 
 

EGENSKABER    Egenskaber Enheder Metoder Data 
SAE grade . . 10W60 
Massefylde ved 15 ° C kg/m³ NFT 60101 875 
Kinematisk viskositet ved 40 ° C mm²/s (cSt) NFT 60100 132 
Kinematisk viskositet ved 100 ° C mm²/s (cSt) NFT 60100 22,0 
Viskositetsindeks  NFT 60136 195 
Dynamisk viskositet ved 20 ° C mPA.s ASTM D 5293 6950 
Flydepunkt °C NFT 60105 -30 
Farve . . Mørkegrå Den gennemsnitlige værdi er kun til oplysning. 

 
 


