
Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de irritação ou ingestão consulte um médico. Para mais informações, solicite 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). 

Saúde/ Segurança e Meio Ambiente: 

 

 

VALVOLINETM PREMIUM BLUE® 8100 MOTOR OIL 

Valvoline Premium Blue 8100 Motor Oil é lubrificante de alta qualidade desenvolvido em parceria com a 
Cummins que proporciona a máxima performance e produção aos motores diesel. 

 

Premium Blue 8100 é recomendado para os modernos motores a diesel de ônibus, caminhões e 
equipamentos agrícolas e geradores. Indicado para veículos que possuem sistema de pós-tratamento SCR 
(sistema de redução catalítica) e EGR (sistema de recirculação de gases) e DPF (filtro de particulas diesel). 
Sua formulação oferece proteção aos modernos motores diesel de baixa emissão nas mais diversas 
condições de trabalho, oferecendo maior proteção e prolongando a vida útil do motor. 

 
As vantagens do Valvoline Premium Blue 8100 Motor Oil: 
 Único recomendado aprovado e recomendado pela Cummins. 

 A combinação de óleo de básico de alta qualidade com aditivos de última geração garante dispersão da fuligem e 
maior limpeza do motor, evitando à formação de depósitos nos pistões. 

 Sua aditivação superior neutraliza os ácidos nocivos por um longo período, minimizando o desgaste, os riscos de 
quebras e custos de manutenção. 

 Possui antioxidantes e controladores de viscosidade, que proporcionam maximizam a vida útil do óleo. 
 

Características SAE 15W-40 
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt 15,6 

Viscosidade Cinemática 40°C, cSt 107 

Índice de Viscosidade 155 

Ponto de Fluidez, °C, -39 

Ponto de Fulgor, COC, oC 0,867 

TBN 9,6 

Aparência Límpido 
 

Nível de Performance:   

Cummins CES 20081 e 20076 MB 228.31 Volvo VDS-4 e VDS-3 

CAT ECF-3 e ECF-2 ACEA E9 e E7 Mack EO-O Premium Plus 

API CJ-4 Renault Truck RLD-3 MAN M 3575 

 

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 
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