DESCRIÇÃO
DO PRODUTO

APLICAÇÕES

GTX ALTA QUILOMETRAGEM
Lubrificante especialmente desenvolvido para utilização em motores a
gasolina, álcool, GNV ou bicombustível com alta quilometragem de uso,
com aditivo especial D-VI, Dispersant - Viscosity Improver (Dispersante/
Melhorador de Viscosidade).

Recomendado para a lubrificação de motores 4 tempos a gasolina, a álcool,
GNV ou bicombustível com mais de 100.000 km de uso, convencionais ou
turbinados, em todos os tipos de serviço, que recomendem produtos com
seu nível de desempenho.
CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

Formulação com aditivo
Especial D-VI

Melhora a vedação do sistema, mantendo a
pressão do sistema mesmo em motores com
folgas
acentuadas,
garantindo
melhor
aproveitamento da potência do motor;
Menor número de paradas para reposição de
óleo (maior produtividade);
Aumenta a vida útil e o desempenho dos
motores de alta quilometragem;
Menor perda por evaporação, quando
comparado aos lubrificantes convencionais.

Contém aditivos
Antioxidante,
anticorrosivo e
antiespumante

Evita a oxidação (envelhecimento) prematura
do produto, mantendo suas características por
longo período de tempo;
Protege os componentes metálicos do motor
contra a corrosão;
Evita
o
desenvolvimento
de
espuma,
proporcionando película lubrificante uniforme.

Castrol GTX AQ
ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS
FÍSICO-QUÍMICAS
PRINCIPAIS (1)

SAE 25W-60
Atende API SL.

Densidade 20/ 4ºC

kg/dm³

0,890

Viscosidade a 40° C

cSt

281,8

Viscosidade a 100 °C

cSt

23,00

Índice de Viscosidade

-

101

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.

Revisado em 01/08
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 .

