
 

 

 
 
 
 

 

FE 0W-20 C5 

Synthetische motorolie 
 
Beschrijving Dit is een geavanceerde, uitermate brandstof besparende, high-performance volledig synthetische 

motorolie. De olie beschikt over uitstekende koude start eigenschappen en biedt een zeer 
betrouwbare werking. Dankzij de uitzonderlijk lage viscositeit en hoge viscositeit index kan de olie 
gedurende het hele jaar worden gebruikt en wordt de doelstelling met betrekking tot brandstof 
zuinigheid bereikt. 

 
Toepassing Argos Oil FE 0W-20 C5 is speciaal voor gebruik in de benzine- en diesel motoren met of zonder 

emissie behandeling systemen. Deze motorolie is tevens inzetbaar met de nieuwste bio 
brandstoffen en brandstoffen op basis van ethanol. De API SN Plus staat voor een smeermiddel 
passend bij zeer zuinige motoren waarbij tevens motorschade voorkomen wordt als van LSPI.  

 
Prestatieniveau API SN Plus, SN-RC, SP 
 ACEA C5, C6 
 Volvo VCC RBSO-2AE 
 BMW Longlife-17 FE+ 
 Chrysler MS-12145 
 Fiat 9.55535-GSX, -CR1, -DM1, -DSX 
 GM Dexos D™ 
 ILSAC GF-5, 6A 
 Ford WSS M2C-945-A/B1, 946-A/B1, 947-A/B1, 962-A1 
 Jaguar / Land Rover STJLR.51.5122, 03.5006 
 MB 229.71, 229.72 
 Opel OV0401547-A20 

 
Typische  
standaardanalyses Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,845 

Viscositeit 40 °C, mm²/s 40,6 
Viscositeit 100 °C, mm²/s 8,1 
Viscositeitindex 176 
Vloeipunt, °C -57 
Total Base Number, mgKOH/g 7,7 
Sulfaat as gehalte, % 0,6 

 Vlampunt COC, °C 210 
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De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van 
onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van 
kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, 
met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Een actueel 
veiligheidsinformatieblad voor dit product is via onze website te downloaden.  


