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TERMÉKISMERTETŐ 
 

EVVA WIV ECO 5W-30 motorolaj 
 

Az EVVA WIV ECO 5W-30 egy teljesen szintetikus, magas teljesítményű, csúcs kategóriájú - 
kiváló szintetikus alapolajokból gyártott – motorolaj. 

A VW konszern igényeihez igazítottan, speciálisan az új generációjú - meghosszabbított 
olajcsere intervallumú - nagyteljesítmenyű motorokhoz került kifejlesztésre. Üzemanyag 
megtakarítást eredményez, ezzel csökken a károsanyag-kibocsátás, kíméli a környezetet. 

Felhasználás: 

Az EVVA WIV ECO 5W-30 Benzin és diesel motorokhoz egyaránt (PD és Common-Rail- 
technológiákhoz.)  

EVVA WIV ECO 5W-30 a legszélsőségesebb feltételek közötti használatra is alkalmas. 
Továbbá a katalizátoros üzemmódot nem befolyásolja. 

Az EVVA WIV ECO 5W-30 a gyártó üzemeltetési előírasainak figyelembe vételével 
meghosszabbított olajcsere intervallumokhoz 30. 000 km-ig (benzinmotoroknál) vagy 50. 000 
km-ig (dizelmotoroknál) vagy 2 évig használható. 

Tulajdonságok: 

-Könnyűfutási tulajdonságok gondoskodnak a nagyon jó hideginditásról és az üzemanyag 
megtakaritásról. 
-A kritikus kenési helyek gyors elérése gondoskodik a hengerek és a bütykös tengelyek 
jelentős kopáscsökkenéséről. 
-Nagyon jó diszpergáló és detergáló hatás gondoskodik a legmagasabb motortisztaságról rövid 
távolsági használatnál is. 
-Magas oxidációs ellenálló képesség és alacsony párolgási hajlam (termikus stabilitás). 
-Nagyon jó viszkozitás - hőmérsékletviselkedés. 
-A motor könnyű futása és gazdaságos üzeme. 
 

Fizikai jellemzők: 
 

 Viszkozitás, 100°C-on mm˛/s 9,85 
 CCS - 25°C-on cP 3400 
 Dermedéspont: °C -45 alatt 
 Lobbanáspont: °C kb. 211 
 Fémtartalma: kalcium % 0,33 
  cink % 0,12 
  foszfor % 0,11 

 TBN                   mgKOH/g  10,5 

 

Specifikációk: 

 - VW 504.00, 507.00 

 - ACEA A3/B4/C3 

 - MB 229.51 

 - BMW LL 04 

 
Ez a terméktájékoztató csupán informatív jellegű, nem pedig jogilag kötelező érvényű nyilatkozat. Az adatok nem jelentik 
egyes esetekben valamely tulajdonság meglétének bizonyságát és nem mentesítik a felhasználót saját vizsgálatainak 
elvégzése alól. A termékkel való bánással és a termék szállításával kapcsolatos további tájékoztató a biztonsági 
adatlapokon található 

*Előírás a VW konszern 2000.modellévtől gyártott benzin-diesel 
üzemű motorjai részére, melyeket WIV megjelöléssel láttak el. 

Ezen olajokat nem szabad 2000. modellév előtti VW 

gépjárművekben használni!  
Más típusoknál való használat esetében a gyártók előírásai 
szerint kell eljárni!  
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