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MOGUL 5W-40 EXTREME 
SAE 5W-40 

 

SYNTETICKÝ OLEJ NAJVYŠŠEJ 
VÝKONNOSTI PRE MOTORY 

OSOBNÝCH A ĽAHKÝCH 
ÚŽITKOVÝCH VOZIDIEL 

 
Popis: 
MOGUL 5W-40 EXTREME je celoročný plne synte-
tický motorový olej najvyššej výkonnosti. Je založe-
ný na synergii moderných syntetických základových 
olejov a zušľachťujúcich prísad poslednej vývojovej 
generácie, ktorá prepožičiava olejom vysokú život-
nosť a maximálnu ochranu proti opotrebovaniu. Vý-
borné nízkoteplotné vlastnosti umožňujú úsporu pali-
va a zníženie emisií výfukových plynov. 
 
Použitie: 
Je určený predovšetkým na mazanie moderných ben-
zínových a naftových (aj preplňovaných) motorov 
osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel 
s najvyššími požiadavkami na výkonnosť oleja, pre-
vádzkovaných celoročne. Je obzvlášť odporúčaný pre 
motory športových a pretekárskych vozidiel a jeho 
použitie je vhodné vždy pri športovom štýle jazdy. 
Veľmi efektívna je jeho aplikácia v motoroch pracu-
júcich za extrémne nízkych teplôt a tam, kde sa žiada 
úspora paliva. Je vhodný aj pre motory používajúce 
ako palivo LPG a pre motory s katalyzátorom výfu-
kových plynov.  
 
 

 
Klasifikácie, špecifikácie: 
API SM/CF/EC 
zodpovedá:  
ACEA A3, B3, B4 
MB 229.3 
BMW Longlife 
aprobácie : Approved under VW Standard 502 00, 
VW Standard 505 00 and VW Standard 505 01 

  
Charakteristické vlastnosti: 
� je zárukou bezproblémovej celoročnej prevádzky 
moderných motorov – umožňuje dobrú štartovateľ-
nosť aj pri extrémne nízkych teplotách; 
� dokonale chráni motor proti opotrebovaniu; 
� má vynikajúcu odolnosť proti tvorbe vysokotep-
lotných usadenín ako aj nízkoteplotných kalov; 
� udržuje vnútorné diely motora v čistote; 
� umožňuje využiť maximálne lehoty výmen odpo-
rúčané výrobcami motorov; 
� znižuje pasívny odpor motora – umožňuje výz-
namnú úsporu pohonných hmôt; 
� je zárukou vynikajúcej ochrany motora proti ko-
rózii; 
� vyznačuje sa nízkou odparnosťou. 
 

Charakteristické parametre : 

                       Parametre    Jednotka Hodnota Norma 

Kinematická viskozita pri 100 °C mm2/s 13,8 ČSN EN ISO 3104 

Viskozitný index  158 ČSN ISO 2909 

Bod vzplanutia °C 210 ČSN EN ISO 2592 

Bod tekutosti °C -36 ČSN ISO 3016 

TBN mg KOH/g 8,0 ČSN ISO 3771 

Odparnosť podľa Noacka % hm 9,5 DIN 51 581 

 
Hodnoty v tabuľke sú hodnotami typickými pre súčasnú produkciu. 

Záväzné parametre a ďalšie informácie o  výrobku sú  v TN 23-492 PARAMO, a.s. a v karte bezpečnostných údajov. 
Podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) je výrobok klasifikovaný ako nebezpečný.  

Bližšie informácie sú uvedené v aktuálnej  KBU. 
 


