Matic ATF 6
Volsynthetische transmissie olie
Beschrijving

Volledig synthetische automatische transmissies vloeistof. De Argos Oil Matic ATF 6 met een zeer
hoge viscositeitsindex, uitstekende oxidatiestabiliteit, uitstekende wrijvings- en anti-slijtageeigenschappen, die zorgt voor uitstekende brandstofbesparing en voldoet aan de vereisten van de
meeste Amerikaanse, Japanse en Europese fabrikanten.

Toepassing

Door zijn veelzijdigheid kan dit product gebruikt worden in de nieuwste generatie automatische
transmissies en koppelomvormers van de meeste personenwagens, MPV’s en SUV’s.
De olie heeft een goede anti-slijtage-bescherming voor aanzienlijk langere levensduur vanwege
uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit, verbeterde wrijvingseigenschappen zorgen voor zeer
soepel schakelen zonder trillingen.

Prestatieniveau

FORD MERCON SP / MERCON LV / WSS-M2C924-A
MB 236.12 / 236.14
VW G 055 162 / G 060 162 / G 055 005 / G 055 540
BMW M-1375.4 / 83222152426
AISIN-WARNER JWS 3324 / AW-1
CHRYSLER 68157995AA
FIAT 9.55550-AV2 / 9.55550-AV5
MITSUBISHI ATF J3
TOYOTA AUTO FLUID WS
MAZDA FZ
HYUNDAI NWS-9638 T5 / SP-IV / SPH-IV
HONDA DW-1
NISSAN MATIC -S
JAGUAR 02JDE26444
LAND ROVER LR023288

Typische
Standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l
Viscositeit 40 °C, mm²/s
Viscositeit -40 °C, mPA s
Viscositeit 100 °C, mm²/s
Viscositeitindex
Vloeipunt, °C
Vlampunt, °C
Kleur
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0,847
29,4
9500
6,1
162
-45
210
Rood
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De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van
onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van
kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd,
met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel
veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.

