
MIDLAND NON DETERGENT 30

MIDLAND NON DETERGENT 30  
Korkealuokkainen mineraalinen 
moottoriöljy joka on tarkoitettu 
kohteisiin, joissa vaaditaan pese-
mätön (non detergent) öljy. Se on 
suunniteltu autojen ja moottori-
pyörien bensiini- ja dieselmoot-
toreille, jotka on rakennettu en-
nen vuotta 1960. Niissä käytetään  
Non Detergent-moottoriöljyä.

MIDLAND NON DETERGENT 30 
Engine Oil is a high quality motor 
oil recommended for use in all 
applications that specify a non 
detergent oil. It is designed spe-

engines in cars and motorcycles 
built before 1960 that do require 
non detergent engine oils.

MIDLAND NON DETERGENT 30 
Kõrgkvaliteetne mootoriõli, mis 
on loodud spetsiaalselt bensiini-
ja diiselmootoritele, mis on ehita-
tud enne 1960 ning vajavad mitte-
pestavat mootoriõli.

Korkealuokkainen moottoriöljy joka täyttää klassisen auton vaatimukset.
High quality engine oil to meet the high requirements of classic cars.
Kõrgkvaliteetne mootoriõli, mis vastab klassikalise auto nõudmistele.



Midland – eine Marke der Oel-Brack AG. 
www.oelbrack.ch

Edut
• Pesemätön mineraalipohjainen moottoriöljy (Non Detergent)
• Erinomainen yhteensopivuus vanhempien tiivistemateriaalien kanssa
• Kevyesti lisäaineistettu hapettumista, korroosiota ja vaahtoamista vastaan
• gute Alterungsstabilität

Sovellukset  
Non-detergent-öljyt on suunniteltu henkilöautojen ja moottoripyörien bensiini- ja dieselmoottoreille, jotka on raken-
nettu ennen1960, ja jotka vaativat käytettäväksi ns. pesemättömiä öljyjä moottoreissa.

• Non detergent mineral oil
• Excellent compliance with older seals
• Slightly blended to resist oxidation, rust and corrosion and foamin

Applications 
NON DETERGENT is an engine oil especially designed for gasoline and diesel engines in cars and motorcycles 
built before 1960 that do require non detergent engine oils. 

Kasud
• mittepestav mootoriõli
• suurepärane sobivus vanemat tüüpi tihenditega
• bonne tolérance des joints plus anciens
• lisaained takistavad oksüdeerumise, korrosiooni ja vahutamise eest

Tähelepanu
NON DETERGENT on loodud spetsiaalselt bensiini -ja diiselmootoritele, mis on ehitatud enne 1960 ning vajavad 
mittepestavat mootoriõli.
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Pakkaus Packaging Pakendid

180 kg tynnyri (ca. 204 L)              Drum of 180 kg (ca. 204 L) 180 kg tünn (ca. 204 L)

LTK 12 pulloa (12 x 1 L) Case of 12 bottles (12 x 1 L) Kast 12 pudelit (12 x 1 L)

Tyypilliset ominaisuudet                Typical Properties                          Tüüpomadused

SAE Luokka                                    SAE Grade                                      SAE klass                                            30

Viskositeetti cSt @ 40°C    Viscosity cSt @ 40°C   Viskoossus cSt @ 40°C                         89.65

Viskositeetti cSt @ 100°C    Viscosity cSt @ 100°C   Viskoossus cSt @ 100°C  10.71

Viskositeetti-indeksi (VI)    Viscosity Index (VI)   Viskoossusindeks (VI)      103

Jähmepiste °C                                 Pour Point °C                                  Voolavustemperatuur°C                          -23

Leimahduspiste°C                               Flash Point °C                                 Põlemispunkt °C                                    220

Ominaispaino kg/L                          Gravity kg/L                                       Erikaal kg/L                                 0.881     
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