
 

masteroil C-Tec Special F 0W-30 

Beschrijving 

masteroil C-Tec Special F 0W-30 is een speciaal voor moderne Ford dieselmotoren ontwikkelde motorolie op basis van 

geselecteerde HC-synthese basisoliën. Het product is geschikt voor de TDCI Ford Duratorq- (vanaf bouwjaar 2014) en andere 

otto- en dieselmotoren en het gebruik van masteroil C-Tec Special F 0W-30 wordt altijd aanbevolen wanneer één van 

onderstaande specificaties vereist is. De ultramoderne viscositeitsindex-verbeteraar zorgt voor een hoge stabiliteit en zodoende 

voor lange vervangingsintervallen. Ook met het gebruik van biobrandstoffen is rekening gehouden. Het smeermiddel heeft een 

bijzondere elastomeercompatibiliteit en biedt excellente bescherming tegen slijtage van de ketting. 

 
Gebruik 

masteroil C-Tec Special F 0W-30 spaart het roetfilter dankzij een gereduceerd sulfaatasgehalte en biedt gelijktijdig dankzij de 

bijzondere viscositeit uitstekende motorbescherming, zelfs bij de laagste buitentemperaturen. masteroil C-Tec Special F 0W-30 

wordt overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant gebruikt in voertuigen met otto- en dieselmotoren met en zonder turbo 

en dieselroetfilter. 

 
Karakteristieken 

Eigenschap 

 
Methode 

 
Eenheid 

 
Waar
de 

Dichtheid bij 15 °C ASTM D4052 g/ml 0,844 

Kinematische viscositeit bij 40 °C ASTM D445 mm²/ s 48,9 

Kinematische viscositeit bij 100 °C ASTM D445 mm²/ s 9,6 

Viscositeitsindex ASTM D2270 - 187 

Basegetal (HCIO4-methode) ASTM D2896 mg KOH/g 8,0 

Stolpunt ASTM D6892 °C -42 

Sulfaatas ASTM D874 Mass % 0,79 

Vlampunt COC ASTM D92 °C 210 

CCS-viscositeit bij -35 °C ASTM D5293 mPa.s 5600 

 
Wij behouden ons het recht voor om de algemene eigenschappen van onze producten te wijzigen, zodat onze klanten altijd kunnen profiteren van de nieuwste technische 

ontwikkelingen. 

 

Specificaties 

• ACEA C2 

• Ford WSS-M2C950-A 

• JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007 

 
Voordelen 

Algemene motorbescherming: houdt de motor krachtig en schoon. 

Brandstofverbruik: laag verbruik en lage CO2-emissies. Koude start: 

Uitstekende vloeibaarheid bij lage temperaturen. 

 
Dit product is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen: 

• 0,5 liter 

• 5 liter 

• 30 liter 

• 60 liter 

• onverpakt 
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