
20112                                                                                                                                                          Stav ke dni:  26.02.2016 

 
 
 

Informace o produktu 
 
HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 0W-30 
 
Částečně syntetický vysoce výkonný motorový olej speciálně vyvinutý pro moderní motory  
s následným zpracováním výfukových plynů, turbodmychadlem a prodlouženým servisním intervalem,  
které našly uplatnění např. v mnoha vozech VW. 

 

Charakteristika 
 
HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 0W-30 byl speciálně 
vyvinut pro moderní benzinové a dieselové motory 

osobních vozů s následným zpracováním výfukových 
plynů (filtr pevných částic), turbodmychadlem a 
prodlouženým servisním intervalem. Vybrané, plně 
syntetické PAO (poly-alfa-olefinové) základové oleje jsou 
zkombinovány s bezpopelnatou aditivní technologií a HC-
syntetickými oleji. Optimalizovaná třída viskozity 
garantuje optimální ochranu proti opotřebení při 
extrémně nízkých venkovních teplotách. 
 

Použití 
 
HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 0W-30 je používán dle 
specifikací v benzínových a dieselových motorech. 
V rámci koncernu VW může být použit jako racionalizační 
produkt do téměř všech benzinových a dieselových 

motorů s prodlouženým servisním intervalem i bez něj. 
 
Kvalitativní rovnocennost podle evropského práva 
na základě následujících klasifikací / specifikací: 

 VW 504 00/507 00 

 
Mimoto je HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 0W-30 
doporučován a vyhovuje požadavkům dle: 

 ACEA C3 

  

Přednosti 
 

 prvotřídní racionalizační produkt s multifunkčním 

použitím do dieselových a benzinových motorů 

 nízký obsah síranového popela, nízký obsah fosforu a 

síry šetří filtry pevných částic a katalyzátory 

 umožňuje nejdelší servisní intervaly až do 50.000 km 
(závislé na modelu, sledujte palubní počítač) 

 úspora paliva díky lehkoběžným vlastnostem 

 vysoká oxidační stabilita díky vysokému podílu plně 

syntetických PAO základových olejů 

 zajišťuje celoroční provoz díky výjimečnému viskozitně-
teplotnímu chování a vysoké stabilitě ve střihu 

 také při vysokých teplotách oleje a extrémním zatížení 
zajišťuje stabilní mazací film a dobrou ochranu proti 
opotřebení 

 spolehlivá ochrana proti korozi a usazeninám 

 snížená spotřeba oleje díky velmi snížené ztrátě 
odpařováním 

 mísitelnost a snášenlivost s motorovými oleji od jiných 

výrobců (za účelem plného využití všech předností 

produktu HIGHTEC MULTI SYNT DPF SAE 0W-30 

je  však přesto doporučována kompletní výměna oleje) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Typické parametry: 
 

vlastnost metoda jednotka hodnota 
kinematická viskozita, 40°C ASTM D-7042 mm2/s 59,16 
kinematická viskozita, 100°C ASTM D-7042 mm2/s 11,79 

viskozitní index ASTM D-7042 - 199,7 
bod vzplanutí ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592 °C 234 
bod tekutosti ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016 °C -29 
CCS ASTM D-5293 cP @ °C 6000 @ -35 
TBN (číslo kyselosti) DIN 51639-1 mgKOH/g 8,0 

 

Tyto údaje odpovídají podle našeho nejlepšího vědomí současnému stavu poznatků a našeho vývoje. Změny jsou vyhrazeny. 
Pro uvedené parametry platí srovnatelnost a opakovatelnost příslušné zkušební metody. 


