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XPG 5w50 
POLYALKYLEEN GLYCOL ULTIEME SYNTHETISCHE MOTOROLIE 
 
OMSCHRIJVING 

XPG 5W50 is één van de meest geavanceerde motoroliën, gebaseerd op de 
hoogtechnologische combinatie van PAG en Esteroliën. Niet alleen is dit 
product een uitmuntend smeermiddel (aanzienlijke wrijvingsvermindering), maar 
tevens zorgt dit product voor een merkbare vermindering van de slijtage. PAG & 
Esteroliën zijn beiden gekend als superieure kunststoffen. Hun unieke 
eigenschappen onderscheiden hen van andere synthetische oliën; dankzij het 
zuurstofrijke karakter van de polymeren, hebben PAG's en Esters 
ongeëvenaarde eigenschappen voor het vormen van een beschermende film. 
Mede dankzij hun hoge polariteit, hebben ze beide een extra affiniteit met het 
oppervlak wat resulteert in uitzonderlijk lage wrijvingscoëfficiënten. Ook hebben 
ze een hogere viscositeitsindex (VI) en een betere stabiliteit tegen wrijving 
allerhande: de viscositeit blijft stabiel, zelfs tijdens lange oliewisselintervallen. 
De uitstekende thermische en oxidatieve stabiliteit, evenals de grote solvabiliteit, 
resulteren in sterk verminderde koolstofvorming – wat op zijn beurt voor een 
langere levensduur zorgt en superieure prestaties bij hoge temperaturen. De 
thermale capaciteit van PAG-olie ligt hoger dan bij traditionele oliën. Bijgevolg 
wordt de inwendige koeling van de motor bij extreme omstandigheden 
verbeterd. Geschikt voor zowel racing als dagelijks gebruik. XPG werd speciaal 
ontworpen voor de meest extreme omstandigheden en overtreft de specificaties 

van de fabrikanten. 

EIGENSCHAPPEN 

• Sterke oliefilm 

• Lagere interne slijtage 

• Verminderd brandstofverbruik 

• Schonere motor 
• Verbeterde weerstand bij lange oliewisselintervallen 

• Snelle koude start smering, zelfs bij extreem lage temperaturen 

• Lagere wrijvingscoëfficiënt 
• Extra vermogen 

• Betere koeling van de motor 
• Hogere wrijvingsstabiliteit 
• Bestand tegen extreem hoge temperaturen 

 

GEBRUIK 

Voor alle moderne, technisch geavanceerde benzine- en dieselwagens, zowel 
bij racing als voor dagdagelijks 
onderhoud. Compatibel met conventionele oliën. 

KARAKTERISTIEKEN 

Kleur 
Dichtheid bij 15 °C 
Viscositeit -30 °C  
Viscositeit 40 °C 
Viscositeit 100 °C 
Viscositeitsindex 
Vlampunt COC 
Kookpunt 
Totaal Basis Nummer 
Sulfaatas 

Blauw 
0,846 kg/l 
4660 mPa.s 
109,00 mm²/s 
17,70 mm²/s 
180 
232 °C 
-48 °C 
7,7 mgKOH/g 
0,80% 

SPECIFICATIES 

ACEA C3                                                    API SN/CF 
BMW Longlife-04                                        GM dexos 2 
MB 229.31/229.51/226.5                            VW 505.00/505.01 

Verpakking 

4L can (4 x 4L box) 
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