
C:\Dokumenter\PDB Database 2006\PDB Smøremidler og andet DK\Ultra SS  5W-40-DK-2004-03-31-F.doc 

e-mail   info@reinhardoil.dk          www.reinhardoil.dk                     

                                               reinhard oil    
       
       Reinhard Oil A/S - Helleruplund Allé 8      smøremiddel
                       DK-2900  Hellerup - Denmark      specialisten 
        Telefon 70 26 70 07 - Telefax 70 26 70 47   
 
 

      
 
Beskrivelse: 
Unik, omhyggeligt fin tunet , brændstof økonomisk og lav viskos ( tyndtflydende)  specialtype   
delsyntetisk motorolie for benzin og dieselmorer i personvogne  og lettere varevogne.   
Specielt  velegnet til brug i  lande med lave vintertemperaturer, f.eks. Danmark og Grønland. 
 
Anvendelse: 
I sidste generation dieselmotorer af VAG type TDi med den såkaldte pumpe injector.  
For disse motorer foreskrives olietype med VW 505.01 godkendelse som netop denne olie har. 
 
Ultra SS5W40 er også til andre moderne typer VW motorer, både diesel og benzin. 
 
Ultra SS 5W40 kan anvendes til den brede skare af personvogne, lette varevogne og vans, 
både benzin og diesel,  hvor der foreskrives anvendelse af motorolie med API : SJ ACEA  A3 og/eller  
B3 og viskositet 5W40.  
 
Specifikationer / Godkendelser  : 
API              SL / CF  
ACEA          A3-98 / B3-98  
VW              501.01   (Skriftlig godkendelse 10.06.1999) 
VW              500.00  & 505.00 
Ford Wss-M2C917-A ( for eksempel Ford Galaxy 1.9 TDI 115 pk) 
  
Egenskaber: 
* extremt god  flydeevne ved lave temperaturer, selv ÷30° 
* fremragende højtemperatur og høj shear egenskaber (HTHS) . 
* meget lav fordampning med reduceret olieforbrug til følge 
* holder motoren extremt ren, og forhindrer ”black Slugde” i benzin biler 
* katalysator testet 
* forbedrer brændstof økonomien ved den lave viskositet, 
   giver især effekt ved mange korte ture. 
 
Typiske produktdata: 
Metode Karakteristik Ultra SS 5W40     VW 505.01 
ASTM D4052 Vægtfylde v/15°C 0,856 
ASTM D445 Viscositet v/  40°C   mm²/s 

                   v/ 100°C mm²/s 
88.8 
14,1 

ASTM D2270 Viscositetsindex  
ASTM D92 Flammepunkt COC °C 235 °C 
ASTM D97 Flydepunkt °C < ÷ 36 °C 
ASTM D874 Sulfateret askeindhold i vægt %  
ASTM D2896 TBN mg KOH/gram 9,7 
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