
 

 

 

 

 
 

   GAMINIO DUOMENŲ LAPAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

ENEOS SUSTINA  0W-50 
 

VISIŠKAI SINTETINĖ ITIN UNIVERSALI ALYVA 
 (API SN 0W-50 lenktyninė klasė) 

 

Tai aukščiausios kokybės visiškai sintetinė, itin universali variklių alyva. Mes sukūrėme „lenktyninę“ klasę 
naudodami nulinio svorio technologiją bei pačios „JX Nippon Oil & Energy“ W bazę ir ZP (nulinio taško 
energijos) technologiją, kad plačiame temperatūrų diapazone išlaikytume itin stabilų alyvos klampumą.  Ši 
technologija leidžia SUSTINA alyvai išlikti labai skystai  esant žemai temperatūrai, kas sumažina vidinę variklio 
trintį, taip pagerinant kuro ekonomiškumą iki 2 %. Ši alyva ypač tinkama sportiniams automobiliams su dideliu 
darbiniu tūriu ir galingiems automobiliams, ilgai važiuojantiems smarkiai įkaitusiu varikliu dideliu greičiu. 
Galingiems automobiliams reikalingas nepriekaištingas terminis ir oksidacijos stabilumas, kuris yra iš esmės 
svarbus  tausojant turbokompresorių rotorius, todėl ši alyva - idealus pasirinkimas. 

 
 

*  YPATYBĖS 
 

1.    Visiškai sintetinė benzininių variklių alyva 
Galingiems automobiliams su dideliu darbiniu tūriu ilgai 
važiuojant įkaitusiu varikliu ir didele apkrova yra būtinas 
nepriekaištingas terminis atsparumas ir oksidacijos 
stabilumas, kurį gali suteikti tik visiškai sintetinė variklių 
alyva. Kadangi ši alyva pagaminta iš 100 % sintetinės bazinės 
alyvos, ji pasižymi itin plačiu 0W-50 klampumo diapozonu, 
kuris užtikrina puikų darbą  užvedus variklį, net esant žemai 
žiemos temperatūrai bei važiuojant dideliu greičiu ir 
didelėmis apkrovomis. 
 
2.    Nepriekaištingas oksidacijos stabilumas, esant aukštai 
temperatūrai ir atsparumas koksavimui 
Ši išskirtinės formulės alyva pasižymi nepriekaištingu 
oksidacijos stabilumu, esant aukštai temperatūrai, ir 
atsparumu nuodegų susidarymui. Šios savybės yra esminės, 
apsaugant turborotorius, kurie dirba aukštoje temperatūroje 
ir dideliu greičiu. 
 
3.    Didesnis agregato atsparumas nusidėvėjimui ir 
nepriekaištinga švara 
Išlaiko tvirtą alyvos plėvelę net esant aukštai temperatūrai, 
dideliam greičiui ir apkrovoms. Apsauga nuo dėvėjimosi 
veikia itin efektyviai agregatuose su viršutinio veleno sistema, 
kur tepimo sąlygos - ypač sudėtingos. Ši variklių alyva taip pat 
pasižymi puikiu terminiu ir oksidacijos stabilumu, tad palaiko 
idealią variklio švarą, neleisdama formuotis nuosėdoms, 
kurios gali užkirsti variklį ir užkimšti siurblį. 
 

 

4.   Atitinka naujausius API standartus 
Puikią ENEOS SUSTINA 0W-50 sertifikavimas patvirtina SN 
specifikaciją - naujausią JAV naftos instituto variklių alyvos 
standartą. 

*  NAUDOJIMAS 

Benzininių variklių alyva. 

 

*  PRITAIKYMAS 

Didelio darbinio tūrio ir galios sportiniuose 

automobiliuose, galinguose lengvuosiuose 

automobiliuose, lenktyniniuose automobiliuose 

ir pan. 

*  TAROS DYDŽIAI 
1 l, 4l 

 

*  TIPINĖS SAVYBĖS 
 

Kokybės klasė 

SAE klampumo klasė 
 API SN 

0W50 
Išvaizda 

Tankis (15 °C), g/cm3 

Pliūpsnio temperatūra (COC), °C 

Kinematinė klampa  (40 °C), mm²/s

(100 °C), mm²/s 

Klampumo indeksas  

Stingimo temperatūra, °C  

Bendras rūgščių kiekis (TAN), 

mgKOH/g 

Šarminis skaičius (TBN), mgKOH/g 

Spalva (ASTM) 

 
0,847 

 232 

104 

18,0 

192 

-45 

      2,3 

 

6,4 

L 3.0 

 
  Pastaba: tipinės savybės gali būti keičiamos be įspėjimo. 



 Naudojimo nurodymai ▼Naudodami šį gaminį, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais. 
 
 
 
 
 

! ATSARGIAI 

Atsargumo 
priemonės 

●   Jei alyva patenka į akis, gali prasidėti uždegimas. Naudodami šią alyvą, užsidėkite 
apsauginius akinius arba imkitės kitų priemonių, kad išvengtumėte kontakto su akimis. 
●   Jei alyva patenka ant odos, gali prasidėti uždegimas. Naudodami šią alyvą, užsidėkite 

apsaugines pirštines ar kitas priemones, apsaugančias nuo kontakto su oda. 

●   Negerkite šios alyvos. (Nurijus šios alyvos, gali prasidėti viduriavimas ir vėmimas.) 
●   Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
●   Prieš naudodami šį gaminį, perskaitykite jo medžiagų saugos duomenų lapą. Medžiagų 

saugos duomenų lapo prašykite toje vietoje, kur perkate gaminį. 
 
 

Pirmoji 
pagalba 

●   Patekus į akis, kruopščiai praplaukite akis švariu vandeniu ir pasikonsultuokite  su gydytoju. 
●   Patekus ant odos, kruopščiai nuplaukite odą su muilu ir vandeniu. 

●   Nuriję šios alyvos, nebandykite sukelti vėmimo. Nedelsdami pasikonsultuokite  su gydytoju. 
 
 

Panaudotos 

alyvos ir 

taros 

utilizavimas 

●   Nesuspauskite tuščios taros. Suspausta tara gali sprogti. 
●   Taros negalima virinti, kaitinti, gręžti ar pjaustyti. Alyvos likučiai gali užsidegti, ir tara gali 

sprogti. 

●   UKlizuodami panaudotą alyvą ar tarą, laikykitės taikytinų įstatymų ir taisyklių.  

Jei nesate tikri dėl tinkamo utilizavimo, iš pradžių pasitarkite su alyvos pardavėju. 

Laikymas 

 

Pradarytą tarą tvirtai užsandarinkite, kad į alyvą nepatektų nešvarumų, drėgmės ir pan. 
Laikykite tamsioje vietoje. Venkite tiesioginės saulės šviesos. 

PL-38 IND-4023-0909E 

 

 

JX NIPPON OIL, ENEOS, SUSTINA, PREMIUM, HYPER, ULTRA, PLUS, MULTI, SUPER, alyvos, visiskai pilnai sintetine, 

moderni, nauja ZP, W bazine, auksciausios kokybes japoniska alyva, pagaminta Japonijoje, tepalai, tepalas, 

eksploatacines , kitos medziagos, didmenine prekyba, Vilniuje, internetine, internetu, greiciu dezems, 

transmisijoms, CVT nuosekliosios kaitos transmisijoms, pavaru dezes, automatinems, mechaninems dezems 

ATF, ECO, SP, DIII, MULTI GEAR, LONG LASTING, LIFE, ANTIFREEZE COOLANT, FLUID, BRAKE, CLUTCH, DEXRON, 

OUTBOARD, DPF, SCR,LPG,ULTRA RACING, CITY MAX, universalus, stabdziu skystis, vairo stiprintuvo, hidraulika, 

hidraulinis, transmisine , automobiline, varikline, varikliui, dyzeliniams, dyzeliniu , benzininiams, benzinu, 

dujomis varomiems, sportiniams galingiems varikliams, variklio, varikliu, autosportui, moto, motociklams, 

keturtakciams, motociklu, motocikline, motorlaiviams , valtims, kurą taupanti, laivu, laivams, technikai, 

sunkvezimiu, sunkvezimiams, auto,  tepalu parinkimas, originali, gamykline, gamyklinio uzpylimo, korejietisku, 

japoniskiems automobiliams, japonisku automobiliu, TOYOTA, LEXUS, HONDA, SUBARU, NISSAN, INFINITI, 

MAZDA,  MITSUBISHI, SUZUKI, YAMAHA, ISUZU, HYUNDAI, KIA, MAN, RENAULT, VOLVO, DAF, SCANIA, VW, 

AUDI, SKODA, BMW, MERCEDES, GM, OPEL, FIAT, API, ACEA, SAE 0W50, 0w20, 0w30, 5w30, 5w40, 10w40, 

15w40, 15w50, 75w90, 80w90, 2T, 4T, SL, SM, SN, JP. Olivahetus  Oli vahetus maardeained mootorratastele oli 

mootorrataste Yamaha maardeained oli  maardeained mootorioli oli Kampaania Maardeained kampaania  

Jaapani oli  maardeained Olide Jaapani autodel eJaapani autodele Automotive oli transmissiooni oli Outboard 

oli замена масла масло для мотоциклов машинное масло Eneos масло японские маслa Масло для 

японских автомобилей Синтетическое масло Автомобильные масла масло трансмиссионное Масло для 

катеров ella auto auto ella ellas maina ellu motocikliem japanu ella Ellas japanu auto sintetisko ellu automobilu 

ellas transmisijas ellas ella motorlaivam oli paadid. 

 

 

ŠIAME LAPE REKOMENDACIJOS IR PASIŪLYMAI PATEIKIAMI BE GARANTIJOS DĖL REZULTATŲ. ŠIO LAPO TURINYS PAGAL MŪSŲ TURIMAS ŽINIAS YRA TEISINGAS. 
SKAITYTOJAMS PATARIAME KRUOPŠCIAI  ĮVERTINTI GAMINIO PASIRINKIMĄ SU TIEKĖJU. MES NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS DĖL ŽALOS, PATIRTOS DĖL ŠIAME LAPE 
ESANČIOS INFORMACIJOS NEIŠSAMUMO, APLAIDUMO AR NETIKSLUMŲ. ENEOS tepalų oficiali platintoja Baltijos šalims UAB Interviga. Susisiekti: Ozo g. 10A, LT-08200 
Vilnius, el.p.: info@eneos-baltics.lt, tel.: (8 5) 2740440, mob.tel.: (8 611) 32141. 


