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TECHNOS C60 exceed 5W40 
 
TECHNOS C60 Exceed 5W40 is een Premium-technologie smeermiddel voor 
benzine- en dieselmotoren van de nieuwste generatie die zijn uitgerust met uitlaatgas 
nabehandeling systemen en die motorolie vereisen met een laag SAPS-gehalte. 
 
De hoogwaardige additieven, die gekenmerkt worden door een laag percentage 
zwavel-, fosfor- en gesulfateerde as, verlengen de levensduur roetfilters en 
katalysatoren. 
 
De kostbare synthetische basisoliën en de speciale polymeren die zijn gebruikt 
geven TECHNOS C60 5W40 buitengewone eigenschappen. Deze motorolie is 
uitzonderlijk bestand tegen thermische verslechtering door oxidatie, en is zeer 
vloeibaar bij lage temperaturen. 
 
TECHNOS C60 5W40 garandeert een betere controle op afzettingen, sludge en  
slijtage, wat resulteert in maximaal mechanische efficiëntie en hoge prestaties. 
 
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. 
 
TECHNOS C60 zorgt voor hogere prestaties dan traditionele smeermiddelen, 
beschermt de motor beter, verbetert efficiëntie bij lage temperaturen en is beter 
bestand tegen olieveroudering. 
 
Eigenschappen 
• Minimaliseert slijtage, ook als olie door brandstof is verontreinigd. 
• Lange levensduur en lange reinigende werking van alle motoronderdelen.  
• Eenvoudige koude start en directe smering bij lage temperatuur. Spaart brandstof.  
• Maximale verlenging van olie verversingsintervallen.   
• Minimale achteruitgang van oliekwaliteit veroorzaakt door biodiesel.  
• Totaal geformuleerd met synthetische basen.   
 
 
Specificaties     
API SN-CF / ACEA A3 / MB 229.51 – 226.5 / BMW Long Life 04 
VW 502.00-505.01 / FORD WSS-M2C917A / RENAULT RN0700-RN 0710 
PORSCHE A40 / GM dexos 2 



 
PPPrrroooddduuucccttt   iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiieee   

   

OCD Nederland BV 
Maxwellstraat 41 - 2216GP Dordrecht - Postbus 9024 - 3301 AA Dordrecht 

 Tel (078) 6512322 - Fax (078) 6174848 - email: info@bardahl.nl - website: www.bardahl.nl      NL309040 

 
Analyse-gegevens   
Viscosity at 40°C  88 cSt 
Viscosity at 100°C  14,4 cSt 
Density at 15°C  0,852 kg/l 
Viscosity Index  170 
Flash Point   207°C 
Pour Point   -45°C 
T.B.N.   8,0 (mg KOH/g) 
 
Artikelnummer 309040 
Inhoud  1 liter     
 


