Informação do Produto
VALVOLINE TURBO DIESEL SUPERIOR
VALVOLINE® TURBO DIESEL SUPERIOR é um Lubrificante 100% sintético projetado com óleos básicos e aditivos de alto
desempenho para proporcionar excelente lubrificação em motores a diesel de alta tecnologia em aplicações severas dentro (on-road) e fora de
estrada (off-road).
A moderna e exclusiva formulação do VALVOLINE® TURBO DIESEL SUPERIOR fornece extrema proteção para motores modernos e
antigos, contra o desgaste em condições severas de altas temperaturas , reduzindo quebras, falhas e maximizando a performance do veículo,
além de proporcionar alta performance em fluidez a baixa temperatura, estabilidade da viscosidade em altas temperaturas , e melhoria da
economia de combustível.

As vantagens do Valvoline Turbo Diesel Superior:


Elevado Índice de Viscosidade – Maior proteção em diferentes temperaturas de trabalho/operação



Superior reserva TBN - Excelente controle de depósitos e desgaste



Devido a menor viscosidade, menor atrito entre os componenetes do motor – Aumento da vida útil do motor



Óleos básicos de alta qualidade – Potencial para extensão de troca de óleo e redução no consumo de combustível

Características

SAE 10W40

Viscosidade Cinemática 100°C, cSt

13.8

Viscosidade Cinemática 40°C, cSt

97.1

Índice de Viscosidade

144

Ponto de Fluidez, °C,

-39

CCS à -25ºC

6900

TBN

16

Aparência

Límpido

Nível de Performance
MAN M 3277

Scania LDF-2/LDF-3

MB-Approval 228.5

Volvo VDS-3
RVI RD/RD-2/RLD/RLD-2/RXD

MTU Oil Category 3

Deutz DQC III-10

Cummins CES 20072

Mack EO-N

ACEA E7-12/E4-12

DAF Extended Drain

Código de Produto
Bombona de 20 L
Tambor de 200 L

905900304
905900302

Saúde/ Segurança e Meio Ambiente
Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de irritação ou ingestão, consulte um médico. Para mais informações, consulte a FISPQ do produto.
Óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que provoca contaminação na água e no solo quando descartado no meio ambiente. Retorne o óleo usado ao
revendedor. A embalagem não é biodegradável, por isso deve ser separada e enviada para reciclagem. Em caso de derramamento recolha o produto com
material absorvente e destine o resíduo de acordo com a legislação ambiental (Resolução CONAMA 362/05).

Contatos



CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DE EMERGÊNCIA : 0800 891 4368
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: GRANDE SÃO PAULO 011 3060-6420 E DEMAIS REGIÕES 0800 11 3556

Todas as informações contidas neste boletim baseiam-se em dados disponíveis na data de sua publicação reservando-nos o direito de realizar quaisquer modificações a qualquer momento sem prévio aviso.
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