
ELF EVOLUTION 500 FT 20W-50 
TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA 
Rua Gomes de Carvalho, 1.356, Conj. 51 
5º andar, 04547-005 – Vila Olímpia 
São Paulo – SP – Brasil 

Este lubrificante utilizado  conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto , não apresenta 
risco particular 
Uma ficha apresentando dados de segurança , em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua 
disposição junto do seu representante comercial local. 
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Óleo mineral premium multiviscoso para motores de carros de passeio 
movidos a gasolina, etanol, flex e GNV 

 

 
Motores com novas tecnologias 

 
• Óleo premium multiviscoso para todos os tipos de motores, recomendado para todos 

os carros com motor gasolina de alto desempenho equipados com injeção direta ou 
indireta, multi-válvulas e turbos.  

 
Para todas as condições 

 
•  Adequado para todas as condições (cidade, estradas e rodovia); Atende aos 

requisitos de intervalo de troca recomendado por todos os fabricantes de 
automóveis. 

 Consulte o manual de manutenção do seu veículo para identificar as recomendações do fabricante.  

 

Especificações internacionais • API SN 

 
 
 
 

 

 
 
Excelente proteção do motor 

• Melhora a limpeza do motor. 

 

• Propriedades antidesgaste e anticorrosão elevadas que mantêm o 
desempenho do motor. 

 

Ótimo desempenho  
 

• Adequado para todos os tipos de condução. 

 

• Boa estabilidade térmica e boa resistência a corrosão.  

 

• Estabilidade ao cisalhamento garantindo uma lubrificação perfeita em ambas 
as condições quentes e frias. 

 

 
 Método Unidade SAE 20W-50 

Densidade a 15 ºC ASTM D1298 Kg/m
3
 882 

Viscosidade a 40 °C ASTM D445 mm
2
/s 166 

Viscosidade a 100 °C ASTM 445 mm
2
/s 18 

Índice de Viscosidade ASTM D2270 - 120 

Ponto de Fluidez ASTM D97 °C -24 

Ponto de Fulgor ASTM D92 °C 239 
                      Valores médios fornecidos a título indicativo 
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 Uma marca  
ELF EVOLUTION 500 FT 
20W-50 


