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OPALJET LONGLIFE 3 
Fuldt Syntetisk 5W30 til høj ydeevne og forlængede olieskiftintervaller 
110006/05.15 Rev. 10 

BESKRIVELSE   
Opaljet Longlife 3 5W30 er en 100% syntetisk motorolie, 
som er designet til at give toppræstationer i de nyeste motorer 
og deres tilknyttede emissionsreducerende systemer. Den 
specifikke formulering af Opaljet Longlife 3 fokuserer 
primært på fremragende beskyttelse af motoren. En hurtig 
smøring ved koldstart, en perfekt ydeevne ved høje 
temperaturer, en ideel smørefilm på grund af god termisk 
stabilitet og oxidations-modstand, som sammen reducerer slid 
og giver længere levetid på motoren og dens højtydende dele 
såsom kompressorer og turboladere. Opaljet Longlife 3 fører 
i sidste ende til en højere effektivitet af motoren og giver 
betydelige brændstofbesparelser. Opaljet Longlife 3 fokuserer 
også på den korrekte funktion og levetid af de 
emissionsreducerende systemer såsom EGR, katalysator og 
DPF (Diesel Partikel Filter). Det lave indhold af aske i olien 
skaber en reduceret aflejring af sod i EGR, og DPF 
dieselmotorer, det lave niveau af fosfor og svovl gavner også 
katalysatoren på benzinmotorer.  
FORDELE 
- Allround anvendelse, når en førsteklasses 5W30 er påkrævet.  
- Moderne diesel- og benzinmotorer. (Common rail diesel, benzin direkte indsprøjtning, ...).  
- Biler (f.eks EURO 5) udstyret med et emissionsbegrænsende system (EGR, DPF, Catalyst)  
- Højt ydende motorer med turbo, bi-turbo eller supercharge 
- Den perfekte motorolie som overholder følgende specifikationer: BMW LL-04, GM Dexos 2, MB 229,51     
og MB 229,52  
- Anbefalet til udvidede skifteintervaller op til 30.000 km 
 
Opfylder følgende specifikationer: 
ACEA C2-12/C3-12  
API CF/SN  
BMW Longlife 01/04  
DEXOS 2  
Ford WSS M2C 913B  
FIAT 9,55535-S1/9.55535-S2  
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MB 229.31/229.5/229.51/229.52  
PSA B 71 2290  
VW 502.00/505.00/505.01PSA B 71 2296  
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 . . 5W30 
Massefylde ved 15 ° C kg/m³ NFT 60101 860 
Kinematisk viskositet ved 40 ° C mm²/s (cSt) NFT 60100 66,9 
Kinematisk viskositet ved 100 ° C mm²/s (cSt) NFT 60100 12 
Viskositetsindeks  NFT 60136 178 
Dynamisk viskositet ved 30 ° C mPA.s ASTM D5293 6550 
Fordampningstab % vægt CEC-L-40-T-87 9,2 
Flydepunkt °C NFT 60105 -36 
Flammepunkt (PMCC) °C NFT 60118 234 
Sunfat askeindhold % vægt NFT 60143 0,78 
TBN mg KOH/g ASTM D2896 7,0 Den gennemsnitlige værdi er kun til oplysning. 

 
 


