
Popis
Heradon C4 je nejmodernější mazivo na bázi low SAPS technologie. 
Je formulováno ze syntetických základových olejů a určeno pro 
benzínové a naftové motory osobních automobilů a lehkých 
užitkových vozidel, kde jsou předepsány motorové oleje ACEA 
C4. Může být použito ve vozech s katalyzátory, turbodmychadly 
a systémy přímého vstřikování paliva.

Tento motorový olej využívá nejnovější aditivační technologii, která 
poskytuje vynikající ochranu proti opotřebení a tvorbě úsad. Jeho 
výjimečná termicko-oxidační stabilita zpomaluje degradaci a 
umožňuje prodloužit výměnné intervaly. Obsahuje nízkou úroveň 
látek tvořící sulfátový popel, fosforu a síry (SAPS) pro ochranu 
systémů likvidace škodlivin ve výfukových plynech, jako jsou 
například filtry pevných částic (DPF) a třícestné katalyzátory (TWC), 
které jsou přítomny ve vozech Euro IV a novějších modelech.

Heradon C4 je vhodný pro všechny vozy Renault vyžadující 
specifikaci RN0720, rovněž však pro Nissan a další vozy výrobců 
automobilů požadujících olej typu ACEA C4.

Upozornění: Tento olej může být nevhodný pro motory vyžadující 
oleje s vyšší viskozitní charakteristikou nebo tam, kde se v palivu 
vyskytují vyšší úrovně obsahu síry (> 50ppm).
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Výkonnostní úroveň
• ACEA C4

•  Renault RN0720

•  MB 229.51/226.51

Typické vlastnosti

SAE 5W/30

Code LUB003009

Hustota 20 °C kg/m3 854

Viskozita 40 °C cSt 69.0

Viskozita 100 °C cSt 11.7

Viskozita CCS -30 °C cP <6600

Viskozitní index 175

Bod tekutosti °C -39

Bod vzplanutí Cleveland °C >200

TBN mg KOH/g 7.8

Sulfátový popel %wt 0.51

Provozní teplota °C -35/150

Benefits
• Nižší spotřeba paliva

• Velmi vysoký viskozitní index a vynikající odolnost proti 
střihové degradaci

• Výborné nízkoteplotní vlastnosti usnadňující studené 
starty a vedoucí k nižšímu opotřebení z důvodu stabilního 
mazacího filmu

• Vynikající disperzantní a detergentní účinky zaručující 
čistý provoz

• Velmi dobrý mazací film při velmi vysokých pracovních 
teplotách

•  Velmi dobré protioděrové, protikorozní a protipěnivostní 
vlastnostiVery good Anti-Wear, Anti-Corrosion and Anti-
Foam properties


