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Този продукт използван съобразно нашите препоръки и по предназначение не представлява опасност. Инструкцията за безопасна употреба е съобразена с
изискванията на законодателството на Е.U.

QUARTZ 9000 5W-40

Мултигрейд масло произведено по синтетична технология за бензинови и дизелови двигатели.

 TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 е разработено да покрие най-стриктните изисквания на съвременните бензинови и дизелови
двигатели ( след 2000 г.).

 TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 е особено подходящо за турбо, многоклапанни двигатели и двигатели и с директен инжекцион.
 TOTAL QUARTZ  9000 5W-40 може да бъде използвано при най-трудните експлоатационни условия ( магистрала, натоварен

градски трафик ...) без значение от сезона.
 TOTAL QUARTZ  9000 5W-40 е перфектно адаптирано за всички автомобили оборудвани с катализатори и използващи

безоловно гориво или втечнен газ.

Удължен интервал на
смяна

Експлоатация при
всички условия

Защита на механичните
части

Почистване на
механичните части

 Изключителна устойчивост на окисление.

 Улеснен студен старт и икономия на гориво поради неговата изключителна течливост при ниски
температури и много устойчив маслен филм дори при високи работни температури.

 Предпазва механичните части и напълно запазва мощността на двигателя, допринасяйки за
неговата младост и сила.

 Запазва най-чувствителните части  на двигателя, почиства благодарение на отличните си
дисперсионни и почистващи добавки.

TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 Мерни единици Степен по SAE
5W-40

Обемна маса при 15°C kg/m3 854.3
Вискозитет при 40°C mm²/s 82.19
Вискозитет при 100°C mm²/s 13.60
Вискозитетен индекс - 169
Точка на възпламеняване Cleveland °C 228
Точка на течливост °C -39
Опоменатите типични характеристики  представляват усреднени стойности

Спецификации

Одобрения от
производителите

ACEA 2007 A3/B4
API SM/CF

NORM PSA PEUGEOT CITROEN B71 2296
Бензин и Дизел
VOLKSWAGEN 502.00/505.00
BMW Longlife oil 01
MB 229.3
PORSCHE
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