
Product gegevens

Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV
Automatische Transmissie Vloeistof

Omschrijving
Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV is een technisch geavanceerde automatische transmissie vloeistof met
een lage viscositeit speciaal ontwikkeld om maximale prestaties en een hoog brandstofrendement te genereren in
moderne automatische transmissies. Tevens is deze vloeistof geschikt voor sommige stuurbekrachtigingssystemen.
De ATF is geformuleerd uit een hoogwaardige basisolie met een gebalanceerd additieven pakket. De voeistof wordt
aanbevolen voor zowel Ford als GM voor toepassing in voertuigen welke de laatste ATF specificaties vereisen. Naast de
toepassing voor de 2 grootste autofabrikanten uit de VS, kan Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV ATF worden
toegepast waar de JASO-1A prestatienorm wordt geadviseerd. Deze norm wordt gesteld door de Japanse
automobielfabrikanten.

Voordelen
OEM goedgekeurd en erkend door Ford (MERCON® LV) en GM (DEXRON®-VI)
Lage viscositeits formulatie voor maximaal brandstofrendement in moderne automatische transmissies
Verbeterde wrijvingseigenschappen voor een verhoogd schakelcomfort
Superieur hoge temperatuur bescherming tegen oxydatievorming
Onovertroffen bescherming tegen koper corrosie

Typische eigenschappen

Naam Methode Eenheid Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV

Dichtheid 15°C, Relatief ASTM D4052 g/ml 0,841

Kinematische viscositeit 100°C ASTM D445 mm²/s 5,9

Kinematische viscositeit 40°C ASTM D445 mm²/s 30

Viscositeitsindex ASTM D2270 - 161

Viscositeit, Brookfield @ -40°C (75W) ASTM D2983 mPa.s (cP) 10000

Stolpunt ASTM D97 °C -54
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Product prestatie claims
MERCON® LV
DEXRON® VI
Suitable for use where JASO 1A(03)
JASO 1A LV(13) is required including:
Toyota T III, T IV, WS
Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3
Mazda ATF M-III, M-V, FZ
Honda/Acura DW 1/Z 1
Nissan Matic D, J, S
JWS 3314/3317/ 3309, Suzuki AT Oil 5D06, 2384K
Isuzu
Subaru F6, Red 1
Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi, D3-SP
Hyundai/Kia SP III, SP IV
Also suitable for use in 6-speed automatics from Audi, BMW, Mini-Cooper, Jaguar, Peugeot/Citroen, Saab, Volvo, VW,
Porsche, and all vehicles where Dexron III or Mercon SP is required.

Opslag
Bij voorkeur onderdak. Wanneer men genoodzaakt is om vaten buiten op te slaan dienen deze horizontaal te worden
gelegd, met de bondels onder het olieniveau, ten einde intrede van water en het uitwissen van opschriften te
voorkomen. Producten mogen niet opgeslagen worden bij een temperatuur boven 60 °C of blootgesteld worden aan
felle zon of aan temperaturen onder het vriespunt.
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Wij zijn van mening dat dit datablad en de informatie die het bevat, correct is op de datum van afdrukken. Echter wij kunnen geen garantie afgeven, expliciet of
impliciet, over de stiptheid en volledigheid ervan. De vermelde meetwaarden zijn gebaseerd op standaard laboratoriumonderzoek en gelden slechts als
richtwaarde. De gebruikers dienen zeker te stellen dat ze de laatste versie van dit datablad gebruiken. Het is de verantwoording van de gebruiker om de
producten veilig te gebruiken, te beoordelen of het geschikt is voor de voorgenomen toepassing en te voldoen aan de passende wetgeving.
Veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar voor al onze producten en behoren geraadpleegd te worden voor informatie over opslag, hantering en verwijdering
van het product. BP plc en haar dochterondernemingen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van onjuist gebruik van het product of
van enig falen door het niet opvolgen van aanbevelingen of van gevaren inherent aan de aard van het product. Op al onze producten, service en informatie
gelden onze standaardleveringsvoorwaarden. Neem contact op met onze locale vertegenwoordiging indien u meer informatie nodig heeft.

BP Europa SE – BP Nederland, d’Arcyweg 76, Havennummer 6425, 3198 NA  Europoort-Rotterdam
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