
 

 

 
 

Óleos de motor para carros e caminhões com a fórmul a Thermal Control
 

 
Óleo mineral de motor de alta qualidade para todo o ano. 
diesel que operam com e sem turbo para carros e caminhões que permitem a utilização de 
óleos desta qualidade. 

 
Características: 

⇒  garante confiabilidade em condições difíceis,
⇒  permite um arranque mais fácil do motor n
⇒  evita a formação de depósitos de lodo e de carbono,
⇒   • reduz o desgaste dos componentes do motor,

 
 

 
No Requisitos 
1. viscosidade cinemática em1000C
2. ponto de fluidez,não superior a
3. ponto de inflamação, não inferior a
4. índice de viscosidade, não inferior a
5. viscosidade estrutural a 

superior a 
6. viscosidade dinâmica a 1500C, não 

inferior a 
7. teor de cinza sulfatada, não superior a
Os valores acima indicados são valores típicos, obtidos com a tolerância normal do lote de produção, 

não constituem uma especificação técnica, devido ao contínuo desenvolvimento do produto estão 
sujeitos a alterações. 

 
Especificações, classificações:
SAE 15W-40 
API SL/CF 
ACEA A3, B3 

 
Atende aos requisitos de carros até 2010, em relaçã o ao óleo do motor na área:
MB 229.1 
VW 505.00 

 
Embalagem: 
1l, 4l, 50kg, 180kg 

 
Armazenamento: 
Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Se forem arma
ao ar livre, onde podem ser expostas ao tempo e à chuva, devem ser colocadas numa 
posição horizontal, e cobrir com lona para impedir o acesso da água e a danificação da 
embalagem. 
O produto não deve ser armazenado a uma temperatura superior a 60° C
solar direta ou frio extremo inferior a 0 ºC. O período garantido de uso do produto 
respeitando as condições de armazenamento é de pelo menos três anos.

Óleos de motor para carros e caminhões com a fórmul a Thermal Control

LOTOS SL/CF 15W40 

Óleo mineral de motor de alta qualidade para todo o ano. Indicado para motores a gasolina e 
diesel que operam com e sem turbo para carros e caminhões que permitem a utilização de 

garante confiabilidade em condições difíceis, 
permite um arranque mais fácil do motor no inverno, 
evita a formação de depósitos de lodo e de carbono, 
• reduz o desgaste dos componentes do motor, 

 Métodos de Unidade
viscosidade cinemática em1000C ASTM D 445 mm2/s
ponto de fluidez,não superior a ASTM D 97 0C 

ponto de inflamação, não inferior a ASTM D 92 0C 

índice de viscosidade, não inferior a ASTM D 2270  
viscosidade estrutural a - 200 C, não ASTM D 5293 mPa*s

viscosidade dinâmica a 1500C, não ASTM D 4741 mPa*s

teor de cinza sulfatada, não superior a ASTM D 874 % m/m
Os valores acima indicados são valores típicos, obtidos com a tolerância normal do lote de produção, 

não constituem uma especificação técnica, devido ao contínuo desenvolvimento do produto estão 

Especificações, classificações:  

Atende aos requisitos de carros até 2010, em relaçã o ao óleo do motor na área:

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Se forem arma
ao ar livre, onde podem ser expostas ao tempo e à chuva, devem ser colocadas numa 
posição horizontal, e cobrir com lona para impedir o acesso da água e a danificação da 

O produto não deve ser armazenado a uma temperatura superior a 60° C
solar direta ou frio extremo inferior a 0 ºC. O período garantido de uso do produto 
respeitando as condições de armazenamento é de pelo menos três anos. 

Óleos de motor para carros e caminhões com a fórmul a Thermal Control  

Indicado para motores a gasolina e 
diesel que operam com e sem turbo para carros e caminhões que permitem a utilização de 

Unidade Valor 
/s 13,5-16,3 
 -24 
 220 

130 
mPa*s 7000 

mPa*s 3,5 

% m/m 1,5 
Os valores acima indicados são valores típicos, obtidos com a tolerância normal do lote de produção, 

não constituem uma especificação técnica, devido ao contínuo desenvolvimento do produto estão 

Atende aos requisitos de carros até 2010, em relaçã o ao óleo do motor na área:  

Todas as embalagens deverão ser armazenadas num local coberto. Se forem armazenadas 
ao ar livre, onde podem ser expostas ao tempo e à chuva, devem ser colocadas numa 
posição horizontal, e cobrir com lona para impedir o acesso da água e a danificação da 

O produto não deve ser armazenado a uma temperatura superior a 60° C, ou exposto à luz 
solar direta ou frio extremo inferior a 0 ºC. O período garantido de uso do produto 

 



 

 

 
 
 
Saúde, Segurança e Meio Ambiente:
A informação sobre a segurança está incluída no conjunto de dados sobre a segurança de 
materiais (ficha de segurança msds). 
perigos, precauções e medidas de primeiros socorros, juntamente com informações sobre o 
impacto no meio ambiente e a eliminação de produtos usados.
A LOTOS Oil SA e empresas associadas não se responsabil
utilização do produto impróprio ou não utilização das medidas de precauções Antes de usar 
o produto para outros fins que aqueles listados, consulte a LOTOS Oil SA.

 

Os dados contidos neste documento não constituem uma oferta, no

23 de Abril 1964 - Código Civil. A LOTOS Oil SA não assume nenhuma responsabilidade por 

quaisquer consequências do uso de informações contidas neste documento, e em particular 

da decisão de comércio e investimento. Todos os dados aqui co

obtidos com o lote de produção normal e podem variar ligeiramente devido às características 

do processo de produção, assim como, devido ao contínuo desenvolvimento de produtos. As 

informações aqui contidas estão sujeitas a altera

pela disponibilidade do produto.
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Saúde, Segurança e Meio Ambiente:  
A informação sobre a segurança está incluída no conjunto de dados sobre a segurança de 
materiais (ficha de segurança msds). Ele contém informações detalhadas sobre os eventuais 
perigos, precauções e medidas de primeiros socorros, juntamente com informações sobre o 
impacto no meio ambiente e a eliminação de produtos usados. 
A LOTOS Oil SA e empresas associadas não se responsabilizam pelas consequências da 
utilização do produto impróprio ou não utilização das medidas de precauções Antes de usar 
o produto para outros fins que aqueles listados, consulte a LOTOS Oil SA.

Os dados contidos neste documento não constituem uma oferta, nos termos da Lei de

Código Civil. A LOTOS Oil SA não assume nenhuma responsabilidade por 

quaisquer consequências do uso de informações contidas neste documento, e em particular 

da decisão de comércio e investimento. Todos os dados aqui contidos são valores típicos 

obtidos com o lote de produção normal e podem variar ligeiramente devido às características 

do processo de produção, assim como, devido ao contínuo desenvolvimento de produtos. As 

informações aqui contidas estão sujeitas a alterações. A LOTOS Oil SA não é responsável 

pela disponibilidade do produto. 
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