
 

 

 

 

 

LUBE W - SAE 0W-20 

100% syntetický „Fuel economy“ motorový olej 

 
APLIKACE  

Plně syntetický motorový olej s velmi nízkou viskozitou, speciálně sestavený pro nejnovější motory VW. 
Specifické doporučení pro motory koncernu Volkswagen Group vyžadující použití „palivo šetřícího“ oleje 
0w20 splňujícího standardy norem VW 508.00 / 509.00 nebo VW TGL 5257 (VW Blue Standards). 

HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA 

 jednotka 0W-20 
Hustota při 20°C  kg/m3 832 
Kinematická viskozita při 40°C mm2/s 39 
Kinematická viskozita při 40°C mm2/s 7.8 
Viskozitní index  175 
Bod vzplanutí °C 209 
Bod skápnutí °C -57 
Dynamická viskozita při -35°C mPa.s 3300 
Údaje uvedené v této tabulce jsou typické výrobní hodnoty a nelze je považovat za specifikaci. 

VLASTNOSTI A VÝHODY 

• Nízká viskozita (SAE 0W-20) zajišťuje vynikající čerpatelnost a rychlé proudění oleje, přispívá ke 
snížení spotřeby paliva a zachovává extrémně nízké emisní parametry vozu (CO2, NOx…), 
zatímco je neustále zachována vynikající ochrana proti opotřebení motoru. 

• Nízký obsah sulfátového popela, fosforu a síry přispívá k prodloužení životnosti filtrů pevných 
částic a katalyzátorů. 

• Formulace na bázi plně syntetických základových olejů PAO (polyalfaolefiny) zajišťuje špičkovou 
odolnost vůči oxidaci. 

• Excelentní detergentní a dispergační schopnosti pro udržení čistoty motoru.  

• Špičková střihová odolnost přispívá k dostatečné síle olejového filmu ve 100°C i 150°C. To 
umožňuje vynikající mazání ve vysokých teplotách a za všech okolností provozu automobilu. 

• Specifická formulace pro splnění náročného standardu normy Volkswagen VW 508.00 / VW 
509.00, VW TL 52577 (VW Blue Oil). 

• Sestaven speciálně pro provoz v nejnáročnějších podmínkách (krátké start-stop jízdy po městě i 
dlouhé jízdy po dálnicích).     

SPECIFIKACE      SCHVÁLENÍ 

VW TL 52577      VW 508.00 / 509.00 
 

Olej YACCO LUBE W SAE 0W-20 je vhodný pouze pro motory vyžadující výše uvedené normy a 

specifikace VW. Tento typ oleje je nevhodný pro starší typy motorů. 

 

 

 

Produkt č.3067  Verze TL 14/12/2017     

Před použitím vždy použijte uživatelskou příručku k vozu a prověřte doporučené viskozitní a normové parametry oleje pro váš vůz. 


