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API SN/CF ACEA C3
Doill Otomobil - Araç Yağı

Motor Yağ

Tam Sentetik 

Kullanımı

Doill EXTREME 0W/20 motor teknolojisindeki uzmanlığı sayesinde güç ve verimliliği artmasını sağlamaktadır, bu sayede 
motorlar daha yüksek basınç ve zor şartlarda daha iyi çalışma sağlayabilmetedir. Motorlardaki metal alaşımların tek ihtiyacı 
olan şey motor yağıdır, bu doğrultuda motorunuzun gücünü artıracak ürün olarak ihtiyacınızı karşılamaktadır. Doill 
EXTREME bizim ürettiğimiz en güçlü ve en uzman yelpazaye sahip motor yağıdır. Sahip olduğu Titanyum Altın Alaşım 
Teknolojisi iki kat artırım yaprak filim yapma gücünü artırır, filim bozulmalarına engel olur ve sürtünmeyi yok eder. Doill 
Extreme, Titanyum Altın Alaşım Teknolojisi ile birlikte: motorunuzun perormansını en iyi hale getirir.

Performansı

Doill EXTREME 0W/20 ful sentetik motor yağı, aracınızda sağladığı performanslar:

• En yüksek standartlarda bağımsız olarak test edilmiştir.
• Doill’in üretmiş olduğu en performanslı yağı.
• TGDI motor için LSPI koruma performansı sağlar.
• Orta SAPS ve GPF veya DPF ile donatılmış araçlar için uygundur.
• Yakıt ekonomisinde olağanüstü performans sağlar.
• Dünyanın önde gelen otomobil üreticileri tarafından önerilir.
• Titanyum Altın Teknolojisi sayesinde, yüzeylerde üstün filim yapar.
• Motoru aşırı basınç altında bile tüm boşaltma aralığı boyunca korur.
• Çeşitli sürüş koşulları ve sıcaklıklarda kanıtlanmış performans sunar.
• Komprersör verimliliği sağlar.
• Ful sentetik yapısı ile, en soğuk şartlarda bile, ilk çalışmada tam yağlama yapar.
• Yüksek TBN değeri sayesinde, motorunuzda ulra temizlik yapar.
• Yıpranmış motorların ömrünü uzatır.

Öneriler

• Doill EXTREME 0W/20, sadece benzeri özellikteki 
ürünler ile karıştırılabilir.
• Ürünü profesyonel destek alarak değiştirin.
• Ürünü kullanmadan önce, araç kullanım kitapçığı bakın. 
• Ürün kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için Doill ile iletişime 
geçebilirsiniz.

Aşağıdaki performans seviyerlerini karşılar veya geçer:

ACEA C3

SN

GF-5

WSS-M2C930-A
WSS-M2C947-A
WSS-M2C947-B1

API

ILSAC 

FORD

CHRYSLER MS-6395

Hybrid Gasoline 
Engines

Hybrid Gasoline 
Engines

HONDA

NISSAN

TOYOTA Hybrid Gasoline 
Engines

VOLKSWAGEN VW 502 00 / 505 00
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Doğan Boya Makine ve Kimya Sanayi LTD. ŞTİ.

Tüm Hakları Saklıdır.

Contact Us: +90 850 302 41 40 e-mail: info@doill.com.trwww.doill.com.tr

Lubricant Is Our Business

Özellikler ve Spesifikasyonları

Kinematik Viskozitesi @ 100 °C, mm2/s, ASTM D445

Kinematik Viskozitesi @ 40 °C, mm2/s, ASTM D445

Viskozite İndeksi, ASTM D2270

Akma Noktası, °C,ASTM D97 

8.7

46

171

-46

Kül, Kükürt, kütle %, ASTM D874 0.8

Viskozite Sınıf, SAE 0W/20

Fosfor, kütle %, ASTM D4951 0.125

HTHS Viscosity @ 150 C 1x10(6) sec(-1), Sheared, mPa.s, ASTM D4683 2.6

Total Baz Numrası, mgKOH/g, ASTM D2896 9.52

Yoğunluk @ 15 °C, g/cm3, ASTM D4052 0.849
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