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XTC C60 5W40 
 
Bardahl XTC C60 5W40 is een premium performance smeermiddel voor 
(supercharged) motoren, zowel benzine als diesel voertuigen en turbodieselmotoren 
met directe injectie. 
Het gebruik van kostbare basen en speciale hoge stabiliteitspolymeren maakt het 
mogelijk om buitengewone prestaties te bereiken. Dit betreft weerstand tegen 
thermische verslechtering en sterkte van de smeerolie film zelfs onder de meest 
extreme omstandigheden. De olie interval kan worden verlengd aangegeven tot de 
door de fabrikant aangegeven maximum. 
 
De uitstekende viscosimetrie zorgt voor een onmiddellijke smering wanneer de motor 
wordt gestart. Dankzij de Bardahl-technologie en de effectieve Polar Plus-formule 
met Fullerene, zorgt XTC C60 motorolie voor een opmerkelijke vermindering van de 
wrijving. Tevens verbetert deze XTC C60 olie de prestaties, brandstofbesparing en 
beschermt van alle mechanische motoronderdelen. Het helpt ook om de motor 
schoon te houden en zo de levensduur ervan te verlengen. 
 
Deze motorolie met hoge dosering van de Bardahl Polar Plus – Fullerene C60 
Formula geeft maximale prestaties, extreme bescherming tegen slijtage. Dit wordt 
bereikt door de drievoudige bescherming: 
1. beschermingsniveau bereikt door de BARDAHL olie smeerfilm. 
2. bescherming door de Polar Attraction formule. 
3. beschermingsniveau bereikt door middel van de Fullerene moleculen. 
 
Eigenschappen 
• Slijtage is betere onder controle 
• Houdt de motor schoon en verlengt de levensduur van alle onderdelen van de 

motor 
• Snelle start van de motor en onmiddellijke smering ook bij lage temperaturen 
• 100% synthetische formule 
 
Specificaties     
ACEA A3-B4 / API SN-CF / MB 229.5 / BMW Longlife 01 / VW 502.00-505.00 
OPEL LL-B-025 / Porsche A40 / Renault RN0700-RN0710 
 
Analyse-gegevens   
SAE Grade   5W-40    
Viscosity at 40°C  79.33 cSt    
Viscosity at 100°C  13.5 cSt    
Density at 15°C  0.858 kg/l    
Viscosity index  175     
Flash point   200°C    
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Pour point   -33°C     
T.B.N.   11.2 (mg KOH/g)   
 
Artikelnummer 334040 
Inhoud  1 liter 
 


