Ficha Técnica

Lubri 24 10W-40 Synt-Tech
Descrição
- Lubrificante de motor semi-sintético de última geração.
Aplicações
- Especialmente recomendado para motores diesel de quatro tempos, de aspiração normal ou
turboalimentados – camiões, autocarros e máquinas de obras públicas – de serviço pesado e com
períodos longos de mudança de óleo, de acordo com as recomendações do fabricante do motor;
- Veículos a Diesel e a Gasolina;
- Recomendado para motores Euro-4, Euro-2 e Euro-3;
- Compatível com motores sem filtro de partículas Diesel e com a maioria de motores diesel equipados
com sistema de circulação de gases (vávula EGR). Também é compatível com a maioria de motores
equipados com sistema de redução catalítica seletiva (SCR NOX).
Propriedades
- Alta capacidade de dispersão e resistência à oxidação do lubrificante, permitindo mudanças de óleo mais
espaçadas;
- Menor produção de depósitos no piston e no turbocompressor;
- Aditivos neutralizadores de ácidos que se vão produzindo ao longo do trabalho;
- Mantém um alto índice de viscosidade e uma boa fluidez a baixa temperatura ao longo da vida do
lubrificante;
- Maior proteção do meio ambiente, pois poupa mudas de óleo e pela sua baixa volatilidade contribui
para a baixa produção de fumos. É aprovado pelas normas de baixa emissão de gases ACEA E7-04. Capaz
de trabalhar com combustível contendo enxofre inferior a 0.5% em peso;
- Propriedades anti desgaste e antioxidantes que evita o polimento do revestimento dos cilindros;
- Pode poupar até 2% no consumo do combustível.
Nivel de Qualidade
ACEA
API
GLOBAL
MB
VW
MAN
VOLVO
MACK
CUMMINS
MTU
ALLISON

E7/E5/E3/A3/B3/B4
CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL
DHD-1
228.3/228.5/229.1
501.1/505
M3275
VDS-2/VDS-3
EO-M/EO-M Plus
20071/76/78;20072/77
TYPE2
C4

Caraterísticas
Viscosidade SAE
Viscosidade 100ºC, cst
Viscosidade 40ºC. cst
Índice de viscosidade
Densidade 15ºC, gr/cc
T.B.N. mg KOH/G
Ponto Congelação ºC

ASTM-D-445
ASTM-D-445
ASTM-D-2270
ASTM-D.1298
ASTM-D-2896
ASTM-D97

10w-40
14.5
110
135
0´885
10.35
-33
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