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MOGUL SUPER STABIL 

(M7ADX)   
SAE 15W-40 

OLEJ VYSOKEJ VÝKONNOSTI 
PRE BENZÍNOVÉ A NAFTOVÉ 

MOTORY 
 
 
Popis: 
MOGUL SUPER STABIL 15W-40 je celoročný mo-
torový olej, vyrobený z vysoko kvalitných ropných 
základových olejov s nízkou odparnosťou, získaných 
modernou hydrogenačnou technológiou a kvalitných 
zušľachťujúcich prísad (inhibítory oxidácie a korózie, 
prísady detergentno-disperzné a pod.). Je viskozitne 
stály. 
 
Použitie: 
Je určený najmä na mazanie moderných benzínových 
a nepreplňovaných, resp. nízko preplňovaných nafto-
vých motorov osobných automobilov a ľahkých ná-
kladných automobilov, vyžadujúcich olej tejto vý-
konnostnej triedy. Je vhodný tiež pre motory použí-
vajúce ako palivo LPG a pre motory s katalyzátorom 
výfukových plynov. 
 

 
Klasifikácie, špecifikácie: 
API SF/CD 
 
Charakteristické vlastnosti: 
� je zárukou bezproblémovej celoročnej prevádzky 
moderných motorov – umožňuje dobrú štartovateľ-
nosť aj pri nízkych teplotách; 
� chráni motor proti opotrebovaniu; 
� potláča tvorbu vysokoteplotných usadenín aj níz-
koteplotných kalov; 
� udržuje vnútorné diely motora v čistote; 
� je zárukou veľmi dobrej ochrany motora proti ko-
rózii; 
� vyznačuje sa nízkou odparnosťou. 
 
 

 
 
 
Charakteristické parametre : 
 

                       Parametre    Jednotka Hodnota Norma 

Kinematická viskozita pri 100 °C mm2/s 14,4 ČSN EN ISO 3104 

Viskozitný index  150 ČSN ISO 2909 

Bod vzplanutia °C 225 ČSN EN ISO 2592 

Bod tekutosti °C -30 ČSN ISO 3016 

TBN mg KOH/g 5,0 ČSN ISO 3771 

Odparnosť podľa Noacka % hm 6 DIN 51 581 

 
Hodnoty v tabuľke sú hodnotami typickými pre súčasnú produkciu. 

Záväzné parametre a ďalšie informácie o  výrobku sú  v TN 23-291 PARAMO, a.s. a v karte bezpečnostných údajov. 
Podľa Nariadenia (ES) č. 1272/2008 (CLP) je výrobok klasifikovaný ako nebezpečný.  

Bližšie informácie sú uvedené v aktuálnej  KBU. 
 

 


