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SK LUBRICANTS CO., LTD 
26, JONGRO, JONGRO-GU 

SEOUL 03188 
SOUTH KOREA 

http://www.skzic.com 
ZIC X9 FE 5W-30 
 

APRAKSTS 
Pilnībā sintētiska dzinēja eļļa vieglajiem automobiļiem ar benzīna un dīzeļa dzinējiem, 
kuriem ieteicamas eļļas ar paaugstinātu degvielas patēriņa ekonomiju. 
Izgatavota uz savas sintētiskās bāzes eļļas Yubase+ un ar sabalansētām piedevām, kas 
nodrošina palielinātu resursu, īpašību stabilitāti un paaugstinātu degvielas ekonomiju 
(vairāk nekā 2,5% attiecībā etalona eļļai).  
 
SPECIFIKĀCIJAS 
APISN (atbilst dzinēja stenda testu prasībām),SL/CF 
ACEAA1/B1, A5/B5 
Ford WSS-M2C913-A/B/C/D 
Jaguar-Land Rover STJLR 03.5003 
 
PRIEKŠROCĪBAS 
Nodrošina vieglu auksta dzinēja iedarbināšanu un drošu eļļošanu no pirmajām darba 
sekundēm. 
Garantē drošu dzinēja aizsardzību paaugstinātu ātrumu un slodzes apstākļos. 
Novērš nosēdumu veidošanos dzinējā, uzdegumu uz cilindriem un virzuļiem, minimizē 
eļļas patēriņu. 
 
PAMATA FIZIKĀLAIS UN ĶĪMISKAIS SASTĀVS UN ĪPAŠĪBAS 
 
 

Rādītāja nosaukums Vērtība Testa metode 

Viskozitātes klase pēc SAE 5W-30 SAE J 300 

Blīvums pie 15°C, gr/cm3 0,85 ASTM D 1298 

Kinemātiskā viskozitāte pie 40°С, mm2/sek. 53,4 ASTM D 445 

Kinemātiskā viskozitāte pie 100°С, mm2/sek. 9,7 ASTM D 445 

Viskozitātes indekss 170 ASTM D 2270 

Uzliesmošanas temperatūra, °С 226 ASTM D 92 

Sastingšanas temperatūra, °С -42,5 ASTM D 97 

Sārmains skaits, mg KOH / g 10,1 ASTM D 2896 

 
AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 
  
Nav uzskatīts par bīstamu. Papildinformācija par produktu ir pieejama datu drošības lapā 
(MSDS).  
Vispārīgi ieteikumi: 
• Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. 
• Ieelpojot saindētus eļļas tvaikus, ir jāiziet svaigā gaisā un izvēdināt telpu. 
• Tvaiki vai gāzes var aizdegties atklātā uguns liesmas tuvumā. 
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• Saskaroties ar acīm / ādu, neberziet! Rūpīgi izskalojiet ar ūdeni vismaz 15 minūtes un 
konsultējieties ar ārstu. 

• Neizlejiet kanalizācijas un notekūdeņos, utilizējiet izlietoto eļļu īpaši paredzētās 
tvertnēs un vietās. 

 
UZGLABĀŠANAS NOTEIKUMI UN INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU. 
 
Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sausā un labi vēdināmā vietā, tālumā no atklātas liesmas 
un citiem aizdegšanās avotiem un tiešiem saules stariem.  
Uzglabājot, transportējot un lietojot šo produktu, ir jāievēro vides aizsardzības pasākumi 
un drošības noteikumi strādājot ar minerāleļļām. Sīkāka informācija ir pieejama šī 
produkta drošības datu lapās (MSDS). 
Derīguma termiņš - 5 gadi no produkta izgatavošanas dienas. Ražošanas datums ir 
norādīts astoņu ciparu kodā uz iepakojuma. Trešais cipars ir gads (7 - 2017, 8 - 2018, 9 
- 2019), ceturtais un piektais - mēnesis, sestais un septītais - ražošanas datums. 
Ugunsbīstamības klase: IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIA „SENSON AUTO’’ ir vienīgais oficiālais SK ZIC  
tirdzniecības markas izplatītājs Baltijas valstīs. 
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