6100 Flexmax 5w30
Lubrificante motor gasolina, gás, álcool,
diesel ligeiros
Technosynthese®
APLICAÇÕES
Óleo lubrificante para motores de 4 tempos de ciclo Otto, que usem combustíveis
comerciais (gasolina, gás natural comprimido GNC, álcool), Diesel ligeiro, especialmente
desenvolvido para aqueles motores com recomendação de serviço ACEA A3/B4 e API SL.
DESEMPENHO
PERFORMANCE: ACEA A3/B4; API SL/CF;
A fórmula Motul 6100 FLEXMAX SAE 5w-30 apresenta o equilíbrio perfeito entre uma
capacidade de lubrificação eficaz e uma elevada proteção contra o desgaste do motor, ao
mesmo tempo que contribui bastante para a proteção do meio ambiente.
O MOTUL 6100 Flexmax foi desenvolvido no sentido de ser apto para todos os motores
adaptados e poder usar vários tipos de combustível ao mesmo tempo, poder aguentar
períodos alargados entre manutenções, baixa volatilidade, propriedades de lubrificação
dignas de nota, redução da fricção, resistência às altas temperaturas habituais nos veículos
mais modernos.
A sua constituição permite-lhe também proporcionar um bom desempenho com respeito às
recomendações anteriores.
Antioxidante, protege contra o desgaste, anticorrosivo, antiespuma.
CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO
Intervalos de manutenção: Recomendamos seguir escrupulosamente as instruções do
construtor e/ou adaptá-los às exigências da performance.

CARATERISTÍCAS TÉCNICAS
Grau de viscosidade
Densidade a 20°C (68°F)
Viscosidade a 40°C (104°F)
Viscosidade a 100°C (212°F)

SAE J 300
ASTM D1298
ASTM D445
ASTM D445

5W-30
0.855
69.7 mm²/s
12 mm²/s

Índice de viscosidade
Ponto de congelamento
Ponto de ebulição

ASTM D2270
ASTM D97
ASTM D92

170
-33°C / -27,4°F
220°C / 428°F

TBN

ASTM D2896

10,1 mg KOH/g

A Motul Ibérica, S.A. reserva-se o direito de modificar as características gerais que aparecem nesta ficha até ao momento em que o cliente formule o seu pedido, obedecendo às
nossas condições gerais de venda e garantia.
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