TQM-SP3

Tecnologia Sintética

Descrição do Produto

Fluido para transmissões automáticas, formulado para atender as exigências da Mitsubishi, Kia e
Hyundai, principalmente as equipadas com platô de fricção.
Produto desenvolvido e fornecido dentro dos mais altos padrões da engenharia de lubrificação.

Aplicações

Aprovado e recomendado pela MMC Automotores do Brasil, mediante aprovação da Mitsubishi
Japão para uso em todas as suas transmissões automáticas, inclusive modelos a partir de 1999.
Recomendado também para uso em transmissões automáticas Kia e Hyundai que indiquem o uso
de produto com a sua especificação ou anteriores.

Características e Benefícios

-Tecnologia especial de aditivos, com características de fricção sob medida para garantir o mais
eficaz desempenho do platô de fricção por maior tempo de serviço.
-Alto índice de viscosidade, que assegura a menor variação de viscosidade contra a temperatura.
-Elevado poder antioxidante, evitando a formação de depósitos e lacas nos mecanismos do
comando de transmissão, garantindo o perfeito desempenho (mudanças rápidas e suaves).
-Não ataca metais, borrachas, nem outros materiais empregados nos sistemas de transmissão.

Especificações e Performance
Diamond ATF Tipo SP III
ANP 3714

Recomendado pela MMC Automotores do
Brasil

Características Físico-Químicas Principais (1)
kg/dm³

0,870

-

Vermelha

Viscosidade a 40 °C

cSt

35,90

Viscosidade a 100°C

cSt

7,600

Índice de Viscosidade

-

188

°C

-48

Densidade 20ºC
Cor

Ponto de Fluidez
(1) Dados típicos, que não constituem especificação.

A informação contida nesta ficha é considerada correta à data da sua publicação. Não se assume, contudo, qualquer tipo de
responsabilidade, tácita ou expressa, relativa à exatidão dos dados e informações nele contido.
Cabe ao utilizador avaliar e utilizar os produtos em perfeitas condições de segurança, devendo agir em conformidade com as leis e normas
vigentes. Nenhuma das afirmações contidas neste folheto deverá ser interpretada como autorização ou recomendação, expressa ou tácita,
para utilizar uma invenção patenteada sem a necessária licença.
Para 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.
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