GTX Anti-Borra 20W-50
DESCRIÇÃO
DO PRODUTO

Lubrificante multiviscoso, com exclusivos aditivos que proporcionam maior
proteção para motores a gasolina, álcool, GNV, Bicombustível .
API SL, SAE 20W-50.

APLICAÇÕES

Recomendado para a lubrificação de motores 4 tempos de alto desempenho,
turbinados ou de aspiração natural a gasolina, a álcool ou GNV, garantindo o
desempenho e a proteção contra o desgaste nas condições adversas de
operação no dia-a-dia do trânsito das grandes cidades.

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

Exclusivo aditivo Anti
Borra

O exclusivo aditivo Anti-Borra de GTX proporciona
superior proteção contra a borra. A borra é uma
substância viscosa e escura que se forma como se
fosse o “colesterol” no seu motor, que entope a
passagem do óleo e reduz a circulação até suas partes
críticas. Isso causa um estresse mecânico muito forte,
levando a um maior consumo de óleo, diminuição da
performance, desgaste ou até mesmo a quebra do
motor.

Multigrau SAE 20W-50

Eficaz na lubrificação tanto na partida a frio quanto nas
elevadas temperaturas de funcionamento do motor;
Protege o motor mesmo sob altas
proporcionando maior vida útil.

Alta detergência/
dispersância

temperaturas,

Promove melhor limpeza das partes internas do motor,
mantendo os pistões e os anéis livres dos resíduos de
carbono provenientes da combustão; Aditivação
antiespumante Evita o desenvolvimento de espuma,
proporcionando película lubrificante uniforme.

Castrol GTX Anti Borra 20W-50
ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS
FÍSICO-QUÍMICAS
PRINCIPAIS (1)

SAE 20W-50
API SL
Densidade 20/ 4 ºC

kg/dm³

0,890

Viscosidade a 40° C

cSt

168,20

Viscosidade a 100 °C

cSt

17,25

Índice de Viscosidade

-

117

mg KOH/ g

6,8

TBN

(1) Dados típicos, que não constituem especificações.

PRAZO DE VALIDADE

Indeterminado, desde que armazenado tampado, em local limpo
e seco.
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Cuidados no uso:
Evite contato com os olhos e a pele. Em caso de ingestão, consulte médico. Mantenha fora do
alcance das crianças. Produto reciclável: Não despeje em esgotos, cursos d'água ou no solo. A
embalagem também é reciclável. Retorne-os aos pontos de coleta. Fabricante, revendedor e
consumidor são responsáveis pelo recolhimento e destinação adequados do óleo lubrificante usado.
O não cumprimento destas obrigações acarreta aos infratores as sanções legais. Preserve o meio
ambiente.
Central de Emergência 24 h: 0800 265544
Maiores informações sobre a aplicação deste e dos demais produtos Castrol, assim como Folhetos de
Saúde e Segurança, poderão ser obtidos através do nosso Atendimento ao Consumidor – DDG 0800
7040720 ou diretamente no site da Castrol Brasil http://www.castrol.com.br .

