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Óleo de motor 
 
 

LOTOS MOTOR  CLASSIC SEMISYNTETIC  SG/CE 10W/40 
 

Óleo para o motor formulado à base de destilados de óleos seletivamente refinados, 
desparafinados com solvente e hidrogenados, obtido a partir de crude. Contém um conjunto 
devidamente selecionado de aditivos antioxidantes e anticorrosivos que melhoram as 
propriedades da lubrificação, lavagem e dispersão, assim como as propriedades de 
viscosidade e temperatura.   
Foi especialmente concebido para a lubrificação de motores diesel em automóveis de 
passageiros, micro autocarros e camiões com ou sem turboalimentadores. Também é 
projetado para motores a gasolina para os quais o OEM recomenda óleos das classes API 
SG/CE. 

 
Características: 
 
Óleo LOTOS DIESEL CLASSIC SEMISYNTETIC CE/SF 10W40: 

 garante uma excelente limpeza do motor e proteção anticorrosiva, 

 inibe os depósitos e a formação de depósitos de carbono, reduzindo o desgaste do 

motor, 

 facilita o arranque a baixas temperaturas, 

 reduz os reabastecimentos, 

 cumpre os requisitos relativos à emissão de conteúdos nocivos de gases de escape, 

proporcionando um desempenho seguro dos queimadores catalíticos de gases de 

escape. 

 
N.º Requisitos Métodos de 

pesquisa por 
Unidade Valor 

1. viscosidade cinemática a 100 ºC ASTM D 445 mm2/s 14,3 
2. Ponto de fluidez ASTM D 97 ºC - 27 
3. Ponto de fulgor ASTM D 92 ºC 246 
4. Número total da base ASTM D 2896 mgKOH/g 8,0 
5. Índice de viscosidade ASTM D 2270  140 
6. Viscosidade estrutural CCS a -25 ºC PN-C/04150:2004 mPa*s 6 100 
7. Viscosidade dinâmica HTHS a150 ºC ASTM D-4741 mPa*s 3,6 
8. Teor de cinzas sulfatadas ASTM D 874 % m/m 1,2 
 
Os dados fornecidos acima são valores típicos para um lote de produção, não estão incluídos na especificação 
técnica e estão sujeitos a alterações devido à pesquisa e desenvolvimento contínuos.  

 
Especificações, classificações: 
SAE: 10W/40 
API: SG/CE 
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Armazenamento:  
Os produtos devem ser armazenados debaixo de um telhado. Se não for possível, devem 
ser armazenados sob uma cobertura e numa posição horizontal de modo a evitar a entrada 
de água e impurezas num recipiente. Os produtos não devem ser armazenados a 
temperaturas acima de 60 oC e nos locais onde a radiação solar é muito forte ou – a 
temperaturas muito baixas. A data de validade não é inferior a 5 anos, se as condições de 
armazenamento forem cumpridas.   
 
Legislação referente a saúde, segurança industrial e meio ambiente:  
 
A Folha de Segurança do produto inclui Informações sobre legislação referente a saúde, 
segurança industrial e o efeito sobre o meio ambiente. Contém informações detalhadas 
sobre possíveis ameaças, avisos, primeiros socorros, bem como o impacto no meio 
ambiente e formas de utilização dos respetivos produtos. A LOTOS Oil Sp. z o. o.não se 
responsabiliza pela utilização indevida do produto ou - utilização com violação das 
precauções dadas. Antes de utilizar o produto para fins diferentes dos recomendados, 
procure orientação no escritório local da LOTOS Oil. 
 
As informações fornecidas nesta ficha de dados não se destinam a constituir uma oferta, na aceção da Lei de 23 de abril de 
1964 do Código Civil. A LOTOS Oil Sp. z o. o. não se responsabiliza por quaisquer efeitos de utilização (particularmente no 
processo de tomada de decisões comerciais e de investimento) das informações aqui contidas. Quaisquer dados contidos na 
MSDS são valores típicos de tolerância do processo e estão sujeitos a alterações devido à pesquisa e desenvolvimento 
contínuos de produtos. As informações fornecidas neste documento podem sofrer alterações. A LOTOS Oil Sp. z o. o. não é 
responsável pela disponibilidade do produto. 
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