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Productnaam: AVIA MULTI HDC EXTRA 15W-40 

 
AVIA MULTI HDC EXTRA 15W/40 is een moderne universele SHPD motorolie, gebaseerd op 
hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additieven vanuit de nieuwste 
technologische ontwikkelingen zijn toegevoegd. AVIA MULTI HDC EXTRA 15W/40 is een universele 
motorolie geschikt voor zowel benzine - als dieselmotoren, zowel zonder als met turbo en/of roetfilter, 
onder alle bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. 
 
AVIA MULTI HDC EXTRA 15W/40 beschikt over de volgende eigenschappen: 
 
.         Zeer goede reinigende werking bij hoge temperaturen, die afzetting van verbranding - en 
 verouderingsproducten in de "hete" zone van de motor voorkomt (zuigerkop, tussen en 
 achter de veren en in de omgeving van de kleppen). 
.         Zeer goede dispergerende werking, waardoor de vorming van neerslag, bezinksel en sludge 

op de "koude" delen van de motor voorkomen wordt (carter, onder het kleppendeksel, 
distributie, enz.). 

.         Voorkomt schade en olieverbruik ten gevolge van "bore polishing". 

.         Goede anti - corrosieve werking op metalen (lagers) en hoge oxidatiestabiliteit, waardoor de 
olie lang in de motor gebruikt kan worden, zonder dat zich lakvorming voordoet. 

.         Een zeer sterk anti - slijtage vermogen. 

.         Bescherming tegen roesten, veroorzaakt door condens. 

.         Geen neiging tot vorming van hinderlijk schuim. 

.         Een hoge en stabiele viscositeitindex. 

. Een laag sulfaatas getal. 
 
AVIA MULTI HDC EXTRA 15W/40 is een universele motorolie die geschikt is voor toepassing in 
gemengde wagenparken voor zowel benzine - als dieselmotoren, zowel zonder als met turbo en/of 
roetfilter, onder alle bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. Indien verlengde verversingstermijnen 
(tot 30.000 km.) worden toegestaan door de motorfabrikanten van bedrijfswagens, kan deze motorolie 
ook worden toegepast. 
 
Specificaties : 
ACEA E7 
API CH-4/SJ 
Meets the requirements of 
MAN M 3275-1 
MB 228.1 
Cat ECF-1-a 
Cummins CES 20076/20077 
Deutz DQC III-10 
MTU Type 2 
 

  
Standaardanalyses : 
AVIA MULTI HDC EXTRA   SAE 15W/40 
 
Dichtheid 15°C.  kg/l   0,872 
Viscositeit -20°C. mPa.s   5700 
Viscositeit 40°C. mm2/s   106,40 
Viscositeit 100°C. mm2/s   14,50 
Viscositeitindex     140 
Vlampunt COC  °C   216 
Vloeipunt  °C   -33 
T.B.N.   mgKOH/g  11,10 
Sulfaatasgehalte %   1,43 

 
 


