ELITE ULTRA
PERFORMANCE
5W-40
Lubrificante
s

AUTOMOCIÓN
Descrição

Lubrificante sintético de alto desempenho, desenvolvido especificamente para motores do grupo Volkswagen
(Audi, VW, Seat, Skoda), que exijam a aprovação VW 508 88/509 99 (também conhecida como REO, Robust
Engine Oil). Este produto também é recomendado para veículos de outras marcas, que exijam um lubrificante
de viscosidade 5W-40 com nível de qualidade ACEA A3/B4.
Trata-se de um Lubrificante formulado especialmente para veículos que utilizem combustíveis do mercado
brasileiro, sendo adequado tanto para veículos a gasolina, diesel e etanol. Os lubrificantes que cumprem as
normas VW 508 88/509 99, são classificados como tendo alto teor em cinzas e por isso não devem ser usados
em veiculos que incorporem sistemas de tratamento de gases de escape (DPF).

Qualidades


Cumpre com todas as exigências da norma VW 508 88/509 99, para motores que requeiram maior
proteção frente à oxidação do lubrificante, causada pelos elevados teores de enxofre e etanol dos
combustíveis utilizados no Brasil.



Lubrificante (REO), oferece uma maior proteção contra a corrosão interna e formação de borras.



Desenvolvido para longos periodos de troca de acordo com o manual do fabricante.

Níveis de Qualidade


VW 508 88/509 99



API SN



ACEA A3/B4

Características técnicas
UNIDADE

MÉTODO

Grau SAE

VALOR
5W-40

g/cm3

ASTM D 4052

0,851

Viscosidade a 100 ºC

cSt

ASTM D 445

13,3

Viscosidade a 40 ºC

cSt

ASTM D 445

77,9

Índice de viscosidade

-

ASTM D 2270

174

Ponto de fulgor, vaso aberto

ºC

ASTM D 92

232

Ponto de congelação

ºC

ASTM D 97

-36

T.B.N.

mg KOH/g

ASTM D 2896

11,8

Cinzas sulfatadas

% em peso

ASTM D 874

1,5 máximo

Densidade a 15 ºC

As características mencionadas representam valores típicos que e não podem ser consideradas especificações do produto.

Existe uma ficha de dados de segurança disponível.
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