Castrol Magnatec Exclusive
DESCRIÇÃO
DO PRODUTO

APLICAÇÕES

Lubrificante multiviscoso, semi-sintético com moléculas inteligentes, recomendado
para uso em motores 4 tempos, formulado especialmente para atender aos requisitos
dos veículos VW que solicitem o uso de produtos com as suas especificações.
VW 501 01 e VW 505 00, API SM/ CF, SAE 10W-40.
Recomendado para a lubrificação de motores 4 tempos fabricados pela Volkswagen
que solicitem o uso de produtos com as suas especificações.
Atende ou supera também as especificações das principais montadoras de veículos.

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIOS

Tecnologia Sintética com
Moléculas Inteligentes

Aderem às superficies do motor, criando uma camada de
extra proteção contra o desgaste.
Proteção desde a partida do motor, durante todo o
período de uso, em todas as condições de direção e
temperatura.
Maior resistência térmica: Mantém suas características de
desempenho e viscosidade por maior período.
Maior estabilidade química: Menor volatilidade e consumo
de lubrificante.

Atende às especificações
VW 501 01 e VW 505 00.

Multigrau SAE 10W-40

Superior proteção contra a formação de borras, garantida
por sua tecnologia dispersante mais eficaz, que atende a
níveis mais severos de proteção contra a formação de
depósitos da versão 2005, quando comparado a versões
de especificações VW anteriores.
Superior proteção contra o desgaste dos componentes
metálicos do motor.
Excelente desempenho na partida a frio e rápida
circulação, atingindo as partes vitais do motor muito mais
rapidamente, mesmo em baixas temperaturas;

Maior proteção global do motor a altas temperaturas.
Totalmente compatível com lubrificantes minerais.

Castrol Magnatec Exclusive
ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS
FÍSICO-QUÍMICAS
PRINCIPAIS (1)

SAE 10W-40
VW 501 01/505 00
ACEA A3/ B4
API SM/CF
ANP 9519

Densidade 20/ 4 ºC

kg/dm³

0,8609

Viscosidade a 40° C

cSt

90,91

Viscosidade a 100 °C

cSt

13,81

Índice de Viscosidade

-

155

mg KOH/g

8,12

TBN

(1) Dados típicos, que não constituem especificações.

PRAZO DE VALIDADE

Indeterminado, desde que armazenado tampado, em local limpo
e seco.
11/2010

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: 08000 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 .

