
TEKNİK BİLGİFORMU 
 

MONO PLUS SAE 10 
ÜRÜN TANIMI                                                                              
BORAX SAE 10,İleri teknoloji ürünü baz yağlar ile gelişmiş performans katkı maddeleri ile formüle edilmiş tek mevsim 
motor yağlarıdır. Tek mevsim motor yağları tüm yıl boyunca kullanım için uygun değildir. Mevsim ve sıcaklık şartlarına 
göre uygun SAE seviyesi ürün seçilmelidir.  

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI                                                                                                                                     
*Yüksek sıcaklık tortularına, çamur oluşumuna, yağ bileşiminin bozunmasına, yağ kalınlaşmasına ve korozyona karşı 
mükemmel koruma sağlar.                                                                                                                                                              
* Düşük sıcaklıklarda akıcılığını korur ve performans kaybını engeller.                                                      
* İçeriğindeki deterjan ve dispersan katıklar sayesinde motoru temiz tutar, motor parçalarının ömrünü uzatır.                                
* Ağır yük altındaki motoru yüksek film direnci sayesinde oksitlenme ve aşınmaya karşı korur. 

KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                            
Hafif ve orta seviyedeki şartlarda çalışan dizel, benzinli ve LPG’li araçlar için uygundur. Tek mevsim yağların tavsiye 
edildiği geniş uygulama alanlarında kullanılırlar.   

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR                                  
API CC/SC 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

TEST BİRİM METOD TİPİK DEĞERLER 
Yoğunluk,@ 15˚C g/cm³ ASTM D 4052 0,870 

K.Viskozite,@ 100 ˚C cst ASTM D 445 5,32 
Viskozite Indeks  ASTM D 2270   100 
Akma Noktası ˚C ASTM D 97 -21 

Parlama Noktası ˚C ASTM D 92 220 
* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir. 

SAĞLIK EMNİYET VE ÇEVRE UYARILARI                                                                                                                                                    
Ürünün cilt temasından kaçınınız. Gözle ve deriyle teması tahrişe neden olabilir. Temas halinde bol su ve sabunla 
yıkanmalıdır. Buharlarının uzun süreli solunması, solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Bu tür durumlarda buhara 
maruz kalan kişi açık havaya çıkarılmalıdır. Yutulması halinde kişi kusmaya zorlanmamalıdır ve tıbbi yardım alınmalıdır. 
Kullanılmış (atık) yağı toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Herhangi bir petrol ürünü ve ya kimyasal 
madde ile karıştırmayınız. Soba ve kazanda yakmayınız. Temiz sağlam ve ağzı sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en 
yakın atık yağ toplama noktasına ücretsiz teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz.        

AMBALAJ TİPLERİ                                                         
16 L℮, 200 L℮, 1000 L℮ 
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