
 
. 

 
FIRST 500 5W-30 
 
 
 
Vysoce výkonné mazivo využívající syntetickou technologii FINA určené pro všechny zážehové a vznětové 
motory aut. Je speciálně vyvinuté tak, aby zajišťovalo slučitelnost se systémy následné úpravy. 
 
 
 
Všechny zážehové a 
vznětové motory, zejména ty 
se nejnovější technologií. 
Nejnáročnější cesty 
 
“Energická”  jízda po celý 
rok 
 

• Doporučeno pro všechny stávající motory (rok 2000 a později) (víceventilové, 
přeplňované, přímé vstřikování, s nebo bez katalyzátoru.  

• Zejména přizpůsobené pro současné vozy Mercedes-Benz a BMW, vybavené 
systémem následné úpravy. 

• Vhodné pro všechny cesty (ve městě, na silnicích a dálnicích) a zejména při 
nepříznivých podmínkách. Pro všechny styly řízení, zejména pro “energický” 
způsob jízdy a vysoké rychlosti. 

 
 
 
Specifikace 
 
 
OEM licence 

ACEA 
API 
 
MERCEDES-BENZ 
BMW 
VOLKSWAGEN 

C3 A3/B4 
SM/CF 
 
MB str. 229.31, MB str. 229.51 
BMW Long life 04 
502.00/505.00/505.01 

 
 
 

 
Lepší ochrana životního 
prostředí  
Prodloužený interval výměny 
oleje  
 
Vynikající ochrana a čistota 
motoru 
 
Omezená spotřeba oleje 

  

• Umožňuje optimalizaci následné úpravy, která umožňuje vysoké 
snížení škodlivých emisí díky nízkému obsahu síry, popele a fosforu 
(nízké SAP). 

• Vyhovuje nejnáročnějším požadavkům OEM, umožňujícím velmi 
prodloužený interval výměny oleje (20000 až 40000km), a to díky 
výjimečné odolnosti proti okysličování.  

• Díky svému velmi dobrému obsahu aditiv poskytuje motoru vynikající 
ochranu proti opotřebení. 

• Díky velmi dobrým detergenčním a dispergačním vlastnostem 
umožňuje maximální čistotu motoru. 

• Díky velmi nízké těkavosti umožňuje snížení spotřeby oleje. 
 
 
 

FIRST 500 5W-30 Metoda Jednotky Třída SAE 5W-30 
Viskozita při 40 °C ASTM D445 mm2/s 70,4 
Viskozita při 100 °C ASTM 445 mm2/s 11,9 

Index viskozity ASTM D2270 - 166 
Bod tuhnutí ASTM D97 °C  -39 

Bod vzplanutí  ASTM D92 °C 234 
B.N. ASTM D2896 mgKOH/g 7 

Uvedené typické charakteristiky představují průměrné hodnoty. 
 
TOTAL LUBRIFIANTS 
16, rue de la République 
F-92800 PUTEAUX                                     
1/1 

FIRST 500 5W-30 
červenec 2006 

MGP/07/06  
 
Toto mazivo, používané v souladu s našimi doporučeními a pro účely, pro něž je určeno, nepředstavuje žádné zvláštní riziko. Přehled bezpečnostních údajů 
odpovídající požadavkům platné ES legislativy ES je k dispozici u Vašeho dodavatele. 
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