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“TOTAL CLASSIC, a garantia de qualidade”. 
O óleo multiviscoso para todos os motores a Gasolina Etanol, Flex formulado a partir de um conjunto de 
aditivos de desempenho cuidadosamente selecionados e dosados para atender os maiores  padrões de 
qualidade. 

 
 

 
Gasolina, Etanol e Flex  

▪ Especialmente recomendado para todos os motores a gasolina, etanol e flex de carros 
individuais e para veículos comerciais leves, motores de alta potência (turbo-charged) 
e/ou naturalmente aspirados. 

 
▪ Permite o uso sob todo tipo de serviço, urbano ou rodovia. 

 

         Consulte o livro de manutenção do seu veículo para saber a recomendação do fabricante. 

 
 

Especificações internacionais 
 

 

Poder detergente 
 

 
Estabilidade térmica 
 
 
Antidesgaste 

    Sem chumbo 

▪ Poder detergente-dispersante mantém peças de motor em boas condições de 
limpeza e impede a formação de lodo preto e aglomeração de partículas. 

▪ Boa estabilidade térmica e boa resistência à oxidação impedindo qualquer degradação 
prematura a temperaturas elevadas. 

▪ Boas propriedades anti-desgaste particularmente para a distribuição. 

▪ Estabilidade ao cisalhamento assegurando a boa lubrificação em serviço. 
 

▪ Boa eficiência dos motores que funcionam em combustível sem chumbo e 
completamente inofensivo aos conversores catalíticos 

 

 

TOTAL CLASSIC 

20W-50 

 
Unidade 

                Grau 

                 20W-50 SL 

Densidade a 15 ºC kg/m3 880 

Viscosidade a   40 ºC mm2/s 170 

Viscosidade a 100 ºC mm2/s 19.5 

Índice de Viscosidade - 132 

Ponto de Fluidez °C -21 

Ponto de Fulgor , VAC °C 210 

As características típicas são fornecidas a título indicativo 
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