
 
Kokybės pažymėjimas         
                                                                                                                                                         Nr. 72300 

NSL WAVE POWER PERFORMANCE LL 5W-30 
Visiškai sintetinė MID SAPS lengvųjų automobilių variklių alyva  

 
WAVE POWER PERFORMANCE LL 5W-30 – universali aukštos kokybės degalus taupanti MID SAPS 
variklių alyva pagaminta 100 % sintetinės bazinės alyvos pagrindu, skirta naujos kartos benzininiams ir 
dyzeliniams lengvųjų automobilių ir mikroautobusų varikliams, kuriems reikalinga alyva, atitinkanti VW 
504.00/507.00 specifikacijų  reikalavimus; taip pat tinka automobilių varikliams, kuriems keliamas 
reikalavimas, kad alyva atitiktų MB 229.51 ir BMW LL-04 specifikacijas. 
 
Alyva netinka „R5“ ir „V10“ tipo dyzeliniams varikliams, kuriems reikalinga alyva atitinkanti VW 506.01 
specifikacijos reikalavimus. 
  
 
WAVE POWER PERFORMANCE LL 5W-30 – gaminama iš aukštos kokybės naujos 100 % sintetinės bazinės 
alyvos ir išskirtinio priedų paketo, tokiu būdu užtikrinamos savybės: 
 
- labai geros žematemperatūrės savybės ir atsparumas dėvėjimuisi užvedant „šaltą“ variklį 
- labai geras atsparumas oksidacijai ir terminis stabilumas 
- puikus atsparumas putojimui, korozijai ir dėvėjimuisi 
- specialus plaunamųjų priedų (detergentų) ir disperguojančių priedų (dispergentų) paketas  
- ilgesnis alyvos keitimo intervalas 
- tinka dyzeliniams variklaims su išmetamųjų dujų valymo sistemomis tokiomis kaip TWC  
 
 
Specifikacijos::  
Atitinka ir viršija kokybės standartus, gamintojų (OEM) reikalavimus:  
 
ACEA C3; API SN;  VW 504.00/507.00, MB 229.51, BMW LL-04 
 
 

 Charakteristika  Matavimo vnt  Testas  Tipinė reikšmė 

 SAE klampos laipsnis   SAE J300    5W-30 

 Tankis  15°C  kg/m3  ASTM D4052    851 

 Kinematinė klampa  40° C  mm2/s  ASTM D7042    68.5 

 Kinematinė klampa  100° C  mm2/s  ASTM D7042    11.7 

 Klampos indeksas   ASTM D2270    167 

 Dinaminė klampa  -30° C, maks.  c P  ASTM D5293    4900 

 Pliūpsnio temperatūra (COC)  °C  ASTM D92    >201 

 Stingimo temperatūra   °C  ASTM D97 -37 

 Bendrasis šarminis skaičius  mg KOH/g  ASTM D2896    9.3 

 Sulfatinis peleningumas  %  ASTM D874    0.79 

 
 
Vert imas ati t inka originalų tekstą.                                                

                                                                                                                                      
Nuoroda į gamintojo internetinį tinklalapį:  
https://www.northsealubricants.com/sites/default/files/productsheets/72300_wave_power_performance_ll_5
w-30_0.pdf 
                                                                                                       

Kokybės pažymėjimas neterminuotas iki standartų ar techninių charakteristikų pasikeitimo. 
Gamintojas: „North Sea Lubricants“ B.V., Olandija užsakymu Transnational Blenders B.V.  
www.northsealubricants.com     
Importuotojas: UAB „Baltic lube“, J. Kubiliaus g. 23, LT-09108 Vilnius, tel. +370 5 2123219,  
el. p. info@balticlube.com , www.balticlube.com  
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