TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40
Motorolie

S P E C I F I C AT I E S
PERSONEN- EN
BESTELVOERTUIGEN

STANDAARDEN
-

ACEA A3/B4
API SN/CF

FABRIKANTGOEDKEURINGEN
MOTOROLIE BENZINE & DIESEL
SAE 5W-40
GEAVANCEERDE SYNTHETISCHE
TECHNOLOGIE

-

MB-Approval 229.5
VW 502.00/505.00
PORSCHE A40
CHRYSLER MS-12991
FIAT 9.55535-M2

T O E PA S S I N G E N
TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 is een synthetische motorolie met superieure prestaties die speciaal is
ontworpen om te voldoen aan de meest strikte vereisen voor benzine- en dieselmotoren van personenvoertuigen.
TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 is in het bijzonder geschikt voor voertuigen uitgerust met turbomotoren,
meerkleppenmotoren en motoren met een directe inspuiting.
Deze motorolie kan gebruikt worden onder de moeilijkste condities (snelweg, druk stadsverkeer…) en is geschikt voor
alle rijstijlen, in het bijzonder sportief en intensief, en in alle seizoenen.
TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 is bij uitstek geschikt voor motoren met een katalysatoren en alle motoren die
loodvrije benzine of LPG gebruiken.

KLANTVOORDELEN
•

Slijtagebescherming: Verzekert optimale levensduur door antislijtage-eigenschappen die de meest kwetsbare
onderdelen van de motor beschermen

•

Weerstand tegen oxidatie: Dit smeermiddel zorgt voor grotere intervallen tussen olieverversingen

•

Alle rijomstandigheden: Goede vloeibaarheid bij lage temperaturen zorgen voor koude starts, zelfs bestand
tegen de hoogste temperaturen.

•

Optimale bescherming van de motor: Onmiddellijke smering van alle motoronderdelen bij de start, zelfs de meest
kwetsbare.

•

Motor reinheid: Reinigings-en specifieke dispersieve additieven.

KARAKTERISTIEKEN1

1

TEST

EENHEID

TESTMETHODE

RESULTAAT

Viscositeitsklasse

-

SAE J300

5W-40

Kinematische viscositeit bij
40°C

mm²/s

ASTM D445

90

Kinematische viscositeit bij
100°C

mm²/s

ASTM D445

14,7

Viscositeitsindex

-

ASTM D2270

172

Vlampunt

°C

ASTM D92

232

Stolpunt

°C

ASTM D97

-36

Dichtheid

Kg/m

ASTM D1298

855

3

De bovenstaande karakteristieken zijn geen specificaties.

AANBEVELINGEN VOOR GEBRUIK
Het is belangrijk om vóór gebruik van het product het instructieboek te raadplegen: olieverversing dient te gebeuren in
overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant.
Bewaar het product niet bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Vermijd blootstelling aan zonlicht, intense kou of sterke
temperatuurschommelingen.
Bescherm de verpakking tegen slechte weersomstandigheden. Leg vaten horizontaal om contaminatie met water en het
vervagen van het label te voorkomen.

GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU
Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassingen waarvoor het bestemd is,
mag het geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben. Een veiligheidsinformatieblad conform de geldende
wetgeving binnen de EU is beschikbaar op http://sdstotalms.total.com
Het product mag niet gebruikt worden voor andere toepassingen dan waar het voor bedoeld is.
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Variaties zijn mogelijk onder normale productieomstandigheden maar deze hebben geen invloed op het prestatievermogen van het product. De gegevens in dit document zijn
onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

