Evora Synthetic 5W-30

Óleo de motor 100% sintético de alto desempenho para veículos a
gasolina e diesel (com DPF e EGR).
Descrição do produto
Evora Synthetic 5W-30 é um óleo 100% sintético, de alta performance, com baixo teor de formação de cinzas.
Foi desenvolvido para aumentar a performance e manter o bom funcionamento do sistema de redução de
emissões dos gases de escape dos mais modernos e exigente motores.

Aplicações
Evora Synthetic 5W-30 foi projetado para veículos a diesel e gasolina com sistema de Recirculação dos
Gases de Escape (EGR) e Filtro de Particulados de Diesel (DPF), aos quais as montadoras recomendam um
lubrificante sintético SAE 5W-30 e nível de desempenho ACEA C3/C2-12.
Atender aos exigentes requisitos de performance e qualidade das principais montadoras de veículos, que exigem
o nível API SN. Oferece proteção ao motor desde o momento da ignição, apresentando excelente desempenho
em baixas ou altas temperaturas de operação.

Características e Benefícios
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•
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Economia de combustível;
Baixa emissão de poluentes;
Possui baixo teor de enxofre em sua composição;
Baixa formação de cinzas;
Excelente estabilidade térmica e ao cisalhamento;
Grande proteção contra o desgaste;
Maior capacidade de limpeza;
Controle de borras e depósitos;
Lubrificação eficiente em baixas e em altas temperaturas;
Elevada fluidez mesmo em baixas temperaturas.

Nível de performance

Evora Synthetic 5W-30 atende aos níveis de desempenho: ACEA C3/C2-12, MB 229.31 e API SN.

Características típicas

CARACTERÍSTICA
Grau SAE
Densidade a 20/4°C
Viscosidade cinemática a 40°C, cSt
Viscosidade cinemática a 100°C, cSt
Índice de viscosidade
Ponto de fulgor, °C – VAC
Ponto de fluidez, °C

TÍPICA
5W30
0,8488
63,68
10,60
156
230
-36

*As características típicas representam valores médios de produção, não constituindo a especificação do produto.

Saúde e segurança

Este produto não apresenta riscos particulares à saúde e segurança se utilizado de acordo com a aplicação
indicada. Solicite a “Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico” quando necessário. O produto e
sua embalagem são recicláveis. Assim, depois de utilizados devem ser retornados a um posto de coleta ou
empresa autorizada conforme resolução CONAMA 362/05. Não despeje o óleo em cursos d’água, esgotos ou no
solo. Para mais informações, contate o escritório de venda ou visite o site www.evoralub.com.br
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