
 
 

 

VALVOLINE SYN GARDTM ATF ES 

 
Valvoline Syn Gard™ ATF ES é um lubrificante sintético, formulado especialmente para transmissões 
automáticas de cargas elevadas para uso diário em frotas modernas. 
Com aditivos especiais que protegem desde a formação de borra e desgaste, junto com excelentes propriedades de 
fluidez em baixas temperaturas e maior formação de filme de proteção em altas temperaturas, este ATF ajudará a 
melhorar a vida útil de sua transmissão. 
 
Valvoline Syn Gard™ ATF ES é formulado com aditivos antidesgaste para proteção das engrenagens e 
rolamentos da transmissão, melhorando sua vida útil e reduzindo seu custo de operação. 
 

 
As vantagens do Valvoline Syn Gard™ ATF ES: 

 

•  Excelentes performances em altas e baixas temperaturas. 
•  Alto desempenho de transferência de energia mesmo com torque baixo. 
•  Excelentes propriedades oxidativas e estabilidade de cisalhamento aumentando o intervalo de troca. 

 

Características ATF 
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt 7,40 

Viscosidade Cinemática 40°C, cSt 35,0 

Índice de Viscosidade 185 

Ponto de Fluidez, °C, -48 

Densidade, 20°C 0,847 

Ponto de Fulgor, COC, °C 220 

Brookfield @ -40°C, cP 10,500 

Cor (Visual) Vermelho 

 

Nível de Performance: 
Allison C4 e Allison TES 295 Mercedes 236.9;    

DEXRON® IIIH e IIIG; Voith H55.6335.33 (G607) e Voith H55.6336.33 (G1363) 

MERCON V Volvo 97341 

MAN 339 F, 339 V1 e V2, 339 Z1 e Z2 ZF TE-ML 03D, 04D, 14B, 17C, 20B e 25B 
 

Embalagem do Produto ATF 

Balde de 20L X 

Tambor de 200L X 
 

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). 

 
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 
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