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GT-1® High Performance Motor Oil  
SAE 5W-20 

 

 
Kendall GT-1 High Performance Motor Oil är en API SL,SJ-motorolja av högsta kvalitet speciellt 
framtagen för användning i bensinmotorer vid höga temperaturer eller under extrema körförhållanden, 
med höga effektuttag. SAE 5W-20 innehåller friktionsmodifierare för bättre bränsleekonomi med 
bibehållna fördelar, och överträffar kraven enligt ILSAC GF-3 vad gäller nybilsgarantier. Den 
överträffar även prestandakraven för Ford, Honda och Mazda av 2001 års och senare modeller där 
viskositeten SAE 5W-20 rekommenderas. 
 
 
Fördelar: Kendall GT-1 High Performance Motor Oil ger ett enastående skydd mot slitage, även av 
kritiska turbolager, och har utmärkt motståndskraft mot nedbrytning vid höga temperaturer och 
bildandet av slam och hartsavlagringar under alla körförhållanden. Viskositeten SAE 5W-20 ger lätta 
starter vid låga temperaturer och är “energisnål” för bättre bränsleekonomi. 
 
Rekommenderas för:  
• Personbilar, lätta lastbilar och S.U.Vs under alla körförhållanden 
• Turboladdade bensinmotorer 
• Nya bilar med garanti  
• Tävlingsmotorer med eller utan turbo, kompressormatning 
 
  
 
 
Kendall GT-1 High Performance Motor Oil uppfyller eller överträffar kraven för godkännande enligt 
följande:  
• API Service SL, SJ  
• Energibesparing, ILSAC GF-3  
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Tekniska data 
 
Viskositetsklass, SAE 5W-20 

Pounds per U.S. Gallon vid 15,6 °C (60 °F) 7,14 

Färg, ASTM D1500  2,0 

Flampunkt (COC), °C (°F)  222(432) 

Lägsta flyttemperatur, °C (°F) -39(-38) 

Viskositet,  

cSt vid 40 °C 49,0 

cSt vid 100 °C 8,5 

Viskositetsindex  150 

Cold Cranking Viskositet, cP 6200 

vid (°C) -30 

Viskositet, hög temp/hög skjuvning, cP vid 150 °C 2,6 

Sulfataska, ASTM D874, viktprocent  0,90 

Bastal (TBN), ASTM D2896  7,4 

Zink, viktprocent   0,11 

Artikelnummer 7130 

     
 

 


