
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  Plně syntetický nízkopopelnatý motorový olej  
 
 
Popis 
Müller Oil PSA C2 5W-30 je plně syntetický lehkoběžný motorový olej 
nejvyšší kvality. Jedná se o moderní, vysoce výkonný nízkopopelnatý 
produkt, šetřící životní prostředí, vytvořený speciálně pro moderní 
benzinové a naftové motory s katalyzátorem nebo filtrem pevných částic, 
zejména vozidel koncernu PSA - PEUGEOT CITROËN a TOYOTA.  
 
Použití 
Tento olej byl vyvinut tak, aby splnil požadavky významných výrobců 
vozidel a je kompatibilní s většinou dnes používaných výkonných 
benzínových i naftových motorů používaných v osobních, SUV a 
dodávkových vozech, s požadavkem na specifikaci ACEA C2.  
Především je určen pro automobily PSA – PEUGEOT, CITROËN, dále 
pro TOYOTA, FIAT, HONDA a další značky. 
 
 
Vlastnosti a výhody 
Müller Oil 5W-30 PSA C2 nabízí následující výhody: 
• Nízký obsah popela, nízký obsah fosforu a síry napomáhá snížení 

emisí u zážehových i vznětových motorů. 
• Optimální frikční vlastnosti a snížená spotřeba paliva.  
• Prodloužená životnost olejové náplně  
• Vynikající tekutost při velmi nízkých teplotách umožňuje lehké 

zimní starty bez opotřebení, díky rychlému promazání motoru. 
• Díky kvalitním základovým olejům má velmi nízkou odparnost a 

motor tak nízkou spotřebou oleje. 
 
Specifikace 
ACEA C2 (A5/B5),   API SN/CF 
PSA B71 2290, Renault RN0700 

 
Technická data (typické hodnoty) 
Kinematická viskozita při 40 °C            70 mm2/s  
Kinematická viskozita při 100 °C         11,8 mm2/s  
Bod tuhnutí         -45 °C 
Viskozitní index         160 
 

 
 

Datum poslední revize : 10.08.2017 
 
Produktová řada olejů Müller Oil je vyráběna v SRN. 
Data uvedena na tomto technickém listu jsou určena k informaci  
o vlastnostech a možném použití produktu. Ačkoliv jsou zde použity aktuální informace, autor 
tohoto dokumentu nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené neúplností anebo 
nepřesností těchto informací. V případě reklamace je nutné postupovat v souladu se 
všeobecnými dodacími podmínkami. 
Další informace o bezpečném zacházení s produktem jsou obsaženy v listu s bezpečnostními 
údaji. 
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