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Popis výrobku 

Madit M8 AD je celoroაný motorový olej vyrábaný z minerálnych základových olejov a výkonnostných a viskozitných
prísad a depresantu bodu tuhnutia (detergenty, disperzanty, antioxidanty, protikorózne a protipenivostné prísady).

Pou០itie
Celoroაný motorový olej Madit M8 AD je urაený hlavne na mazanie benzínových a nepreplᒀovaných naftových
motorov osobných automobilov starᘐích konᘐtrukcií. Vhodný tie០ pre starᘐie typy komerაných vozidiel.

ᘀpecifikácie a súhlasy

Viskozitná trieda: SAE 15W-50
Výkonnostný profil: API SE/CB

Typické vlastnosti

0,883Merná hmotnosᙐ pri 15 °C [g/cm3]

143,2Kinematická viskozita pri 40 °C [mm2/s]

18,2Kinematická viskozita pri 100 °C [mm2/s]

142Viskozitný index

-30Bod tuhnutia [°C]

235Bod vzplanutia v otvorenom tégliku (Cleveland) [°C]

6,8Ⴠíslo celkovej alkality (BN) [mg KOH/g]

Vlastnosti v tabuᏠke sú typické hodnoty produktu a nepredstavujú ᘐpecifikáciu.

Informácie o balení a objednávaní 
SAP kód a balenie:

1 l plastová fᏠaᘐa13100057
4 l plastový kanister13100058
10 l plastový kanister13100059
216,5 l oceᏠový sud13100061
1000 l kontajner13100598

Výrobca: MOL-LUB Ltd. Na trh SR dodáva: SLOVNAFT, a. s.
Kontakty pre bli០ᘐie informácie: SLOVNAFT, a. s., Divízia mazív, Technický servis SN, Vlაie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
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Skladovanie a manipulácia

Skladujte v uzavretých originálnych obaloch na suchých miestach s dostatoაným vetraním, ktoré sú chránené pred
priamymi poveternostnými vplyvmi a slneაným ០iarením. Neskladovaᙐ v blízkosti výhrevných telies.
Poაas prepravy, skladovania a pou០ívania výrobku dodr០iavajte zásady bezpeაnosti práce a ekologické pravidlá
vzᙐahujúce sa k ropným výrobkom.
Pre bli០ᘐie informácie si vy០iadajte Kartu bezpeაnostných údajov produktu.
Motorové oleje sú plne formulované výrobky, dodatoაná aditivácia je ne០iaduca a mô០e spôsobiᙐ nepredvídané
ᘐkody. V takomto prípade výrobca ani predajca nenesú zodpovednosᙐ.
V pôvodnom balení pri dodr០aní skladovacích podmienok: 36  mesiacov
HorᏠavá kvapalina IV. triedy nebezpeაnosti.
Odporúაaná teplota skladovania: max. 40°C

Zákaznícke centrum mazív:

Príjem objednávok:
fax: +421 2 245 167; 5859 9900
email: predaj.maziva@slovnaft.sk

Informácie na tel.: +421 2 5859 7645; 7288; 7434
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