
Shell Helix Ultra AT-L 5W-40, Fiat 9.55535 S2 spesifikasyonunda ya¤
kullanımı gerektiren Fiat benzinli motorlar için özel olarak tasarlanmıfl en
yeni nesil tam sentetik motor ya¤ıdır.

Üretiminde kullanılan aktif temizleme teknolojisi, kurum ve tortu oluflumunu
engelledi¤inden, motor performansını bir sonraki ya¤ de¤iflimine kadar
maksimum seviyede tutar.

Shell Helix Ultra
AT-L 5W-40
Tam Sentetik Motor Ya¤›

www.shellandturcas.com

TAVS‹YELER VE UYARILAR
• Bu dökümanda bulunmayan uygulamalar ile ilgili bilgileri Shell temsilcinizden 

temin edebilirsiniz.
• Sa¤l›k ve güvenlikle ilgili hususlarda gerekli bilgileri Shell yetkilisinden temin 

edebilece¤iniz MSDS formunda bulabilirsiniz.
• At›k ya¤lar›n, 30 Temmuz 2008 tarih, 26952 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan

"At›k Ya¤lar›n Kontrolü Yönetmeli¤i"nde belirlenen At›k Ya¤ Kategorilerine 
uygun olarak, yine ayn› yönetmelikte belirtilen usül ve esaslar do¤rultusunda, 
lisanslı iflletmeler kanal› ile bertaraf edilmesi kanun gere¤idir.

Shell Helix Ultra AT-L 5W-40
SAE Viskozite S›n›f› 5W-40
Kinematik Viskozite ASTM D 445
@   40°C cSt 74.49

100°C cSt 13.1
Viskozite ‹ndeksi ISO 2909 170
Yo¤unluk @ 15°C kg/l ASTM D 4052 0.840
Akma Noktas› °C ISO 3019 -39

T‹P‹K F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER

Yukar›da verilen de¤erler tipik olup, üretimden üretime de¤iflebilir.

API SM/CF
ACEA C3 & A3/B4
FIAT 9.55535 S2

STANDARTLAR VE SPES‹F‹KASYONLARUYGULAMALAR

➡ 9.55535 S2 spesifikasyonunda
ya¤ kullanımı gerektiren Fiat 
motorlarına uygundur.

PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹

✓ Emisyon sistemini korur:
Düflük SAPS özelli¤i sayesinde, üç yollu
katalizör sistemine sahip benzinli 
motorların ömrünü uzatır. Partikül filtreli
dizel motorlar için de uygundur.

✓ Aktif temizleme teknolojisiyle 
üretilmifltir:
Kirli motorlardan tortu birikimini 
temizlemede mineral ya¤lardan daha
etkilidir.

✓ Yüksek oksidasyon kararlıl›¤›:
Bir sonraki ya¤ de¤iflimine kadar 
ya¤daki bozunmayı önler.

✓ Özel olarak seçilmifl sentetik
baz ya¤:
Ya¤›n uçuculu¤unu, dolayısıyla ya¤ 
tüketimini azaltır. Bu nedenle ya¤ ekleme
ihtiyacı da azalır.

✓ Yüksek yırt›lma direnci:
Bir sonraki ya¤ de¤iflimine kadar 
viskozitesini ve sın›f›n›n özelliklerini 
korur.

✓ Çevre koruma:
CO2 egzoz emisyonların› azaltmak 
üzere özel olarak formüle edilmifltir.

✓ Titreflimi ve motor gürültüsünü
en aza indirir:
Daha pürüzsüz, daha sessiz bir sürüfl.


