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Az Eni i-Sint tech VK 0W-20 egy rendkívül magas teljesítményszintű, a Volkswagen csoport 

gyártói elfogadásával rendelkező, „top-szintetikus” motorolaj, a legújabb benzin és 

dízelmotoros típusokhoz ahol a gyártó VW 508 00 vagy VW 509 00 specifikációkat ír elő.  

Az Eni i-Sint tech VK 0W-20 jelentős előnyöket biztosít az üzemanyagtakarékosság és a 

hosszú olajcsere periódusok szempontjából is (összhangban a gyártói előírásokkal).  

Az Eni i-Sint tech VK 0W-20 olyan motorokban is használható ahol SAE 0W-20 viszkozitási 

osztályú és ACEA A1 / B1 teljesítményszintű kenőanyag az előírás. 

 

JELLEMZŐ PARAMÉTEREK (TIPIKUS ÉRTÉKEK) 

SAE Fokozat 0W-20 

Sűrűség 15 °C- on kg/m3 840 

Kinematikai viszkozitás 100 °C-on mm²/s 8,1 

Dinamikai viszkozitás –35 °C -on mPa·s 3500 

Viszkozitás index - 181 

Dermedéspont °C -57 

B.N. mgKOH/g 8,2 

 

 

TULAJDONSÁGOK 

 

 Az Eni i-Sint tech VK 0W-20 hosszú csereperiódusú motorolaj, ami alkalmazható a 

modern kipufogógáz utókezelő rendszerekkel felszerelt motorokhoz. Kifejezetten ajánlott 

az ún. start & stop rendszerrel felszerelt gépjárművekben, pl. az új 2.0 TFSI (140 KW) és 

a 3.0TDI CR (160KW) VW motorokban. 

 Az olaj jellemző zöld színe segíti megkülönböztetni a többi motorolajtól, mivel a VW 

csoport előző motorjaiba ez az olaj nem alkalmazható. 

 Folyási tulajdonságai és alacsony HTHS viszkozitása jelentős üzemanyag megtakarítást és 

ezáltal CO2 kibocsátás csökkenést eredményeznek. 

 Az Eni i-Sint tech VK 0W-20 teljes élettartama alatt megőrzi a teljesítményét, és 

biztosítja a motor maximális védelmét, valamint lehetővé teszi a gyártó által előírt 

olajcsere periódus kihasználását. 

 Az alacsony hidegoldali viszkozitásának köszönhetően az ún. hidegindításoknál gyors 

körülolajozást biztosít.  

 Alacsony hamutartalma miatt kompatibilis a modern kipufogógáz utókezelő rendszerekkel. 

 A termék nagyon magas termo-oxidatív stabilitással rendelkezik, és megakadályozza a 

lakkosodást és az egyéb lerakódásokat a hengereken, a dugattyúkon, a szelepeken és a 

turbókompresszorokon. 

 

SPECIFIKÁCIÓK ÉS JÓVÁHAGYÁSOK 

 
 VW 508 00/509 00 

 ACEA A1/B1 

 Porsche C20 

 


