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API GL-5 Uniwersalny olej do przekładni hipoidalnych  

Opis

Pentosin G5 SAE 80W-90  to najwyższej 
jakości standardowy olej do przekładni 
hipoidalnych, opracowany jako uniwersalny 
olej na bazie wyselekcjonowanych olejów 
mineralnych wysokiej jakości, pakietu 
dodatków o udowodnionym działaniu oraz 
dodatku środka obniżającego temperaturę 
krzepnięcia.

Pentosin G5 SAE 80W-90 cechuje 
wyjątkowo wysoka odporność na 
krzepniecie, nawet w bardzo trudnych 
warunkach eksploatacyjnych, a dzięki 
zawartości odpowiednich olejów bazowych, 
również i wyjątkową wydajność w niskich 
temperaturach. Zapewnia bardzo wysoki 
poziom ochrony przed nadmiernym 
zużyciem oraz przed korozją.

Pentosin G5 SAE 80W-90 można stosować 
w standardowych hipoidalnych skrzyniach 
przekładniowych wg wymagań klasy API 
GL-5. Jest on w pełni mieszalny ze 
wszystkimi markowymi olejami 
przekładniowymi o jednakowych 

parametrach, zarówno na bazie mineralnej,  
jak i syntetycznej HC lub syntetycznej

Klasa jakości
API GL-5 
MAN 342 M-2, N 
MB sheet 235.6 
MIL-L-2105D
ZF TE-ML 07A, 08, 12E, 16B, 16C, 17 
 
Klasyfikacja produktu 
Ten produkt nie jest sklasyfikowany  
jako niebezpieczny

Pentosin G5 SAE 80W-90 Parametry

Jednostka Wynik Metoda

Wygląd jasny i przejrzysty DIN 10964

Gęstość w 20 °C kg/m3 894 DIN EN ISO 12185

Lepkość kinematyczna w 100 °C mm2/s 14,7 DIN EN ISO 3104

Lepkość kinematyczna w 40 °C mm2/s 135 DIN EN ISO 3104

Wskaźnik lepkości 103 DIN ISO 2909

Lepkość dynamiczna w -26 °C mPa*s 130.000 ASTM D2983

Temperatura zapłonu °C -27 ISO 3016

Podczas pracy ze środkami smarnymi należy zachować odpowiednie zasady bezpieczeństwa. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji 
zapraszamy do zapoznania się z aktualnym arkuszem danych o bezpieczeństwie produktu.
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