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XTAR 5W30 C1 DPF 

 

  
Lubrificante sintético de elevada tecnologia, especialmente desenvolvido para potenciar a economia de 
combustível e prolongar o tempo de vida útil dos atuais sistemas de redução de emissões nos veículos a gasolina 
e Diesel graças à sua tecnologia “Low SAPS”. Compatível com os filtros de partículas Diesel (DPF) e conversores 

catalíticos (CAT).  
 
Utilização 
 

o Produto preconizado para os motores, a gasolina e Diesel MAZDA, Mitsubishi e do grupo FORD (Ford, 
Jaguar e Land/Range Rover) equipados com filtro de partículas Diesel (FAP/DPF) e que exigem um 
produto com a aprovação Ford WSS M2C-934B e ACEA C1. 
 

o Indicado para a utilização em condições extremas de temperatura, para as quais os óleos convencionais 

mostram limitações, mantendo uma excelente fluidez a muito baixas temperaturas, permitindo uma 
maior facilidade no arranque a frio, e um alto nível de proteção anti desgaste a altas temperaturas, 
estando particularmente adaptado para a utilização em circuito urbano e suburbano, com situações 
frequentes de pára-arranca. 
 

Prestações 
 

o Permite otimizar o tempo de vida útil dos sistemas de pós tratamento de gases, como o DPF, e evita o 
envenenamento prematuro dos conversores catalíticos dos veículos a gasolina.  
 

o As suas excelentes propriedades antifricção conseguem atenuar a perda de energia e, com isso, 
contribuir para a diminuição do consumo de combustível, quando comparado com a utilização de óleos de 

viscosidade mais elevada, permitindo deste modo uma redução nas emissões de dióxido de carbono 
(C02). 
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CARACTERÍSTICA UNIDADES MÉTODO XTAR 5W30 C1 DPF 

Grau SAE - - 5W30 

Densidade 15ºC g/ml ASTM D 4052 0,8503 

Viscosidade a 100ºC cSt ASTM D 445 9,8 

Viscosidade a 40ºC cSt ASTM D 445 52 

Índice de Viscosidade - ASTM D 2270 175 

Viscosidade CCS a -30ºC cP ASTM D 5293 4600 

Ponto de Fluxão ºC ASTM D 97 -39 

Ponto de Inflamação V/A ºC ASTM D 92 >220 

TBN mg KOH/g ASTM D 2896 6,8 

Cinzas Sulfatadas % (m/m) ASTM D 874 ≤0,5 

Viscosidade HTHS a 150ºC cP ASTM D 4683 ≤3,5 

 

 
Está disponível a respetiva Ficha de Dados de Segurança em conformidade com a legislação em vigor. Tal 

documentação proporciona informações relativas à perigosidade do produto, precauções no seu manuseamento, 
medidas de primeiros socorros e dados ambientais disponíveis. 

 

Lubrificante para veículos ligeiros 


