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TOTAL FLUIDMATIC MV LV 

DADOS CHAVE 

 LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA 

 ÓLEO DE BASE SINTÉTICA E  FUEL ECONOMY 

 SUAVIDADE NAS MUDANÇAS DE MARCHA 

ATENDE AS EXIGÊNCIAS 

 HONDA DW-1 

 Aisin Warner JWS 3324 

 Toyota Type WS  

 JASO 1A (M315)   

 Hyundai-Kia NWS-9638 T-5 / 
SP-IV / SP-IV-RR / SPH-IV 

NÍVEL DE DESEMPENHO 

 GM Dexron VI 

 Ford Mercon LV / Mercon SP 

 MB 236.12/14/41 

 Bentley : P/N PY112995PA 

 Audi/Volkswagen : G 052 533, G 

055 005 (-A, A2) / G 055 540 (A2) 

 BMW/Mini : P/N 83 22 0 142 516 / 

83 22 0 397 114 / 83 22 2 163 514 / 

83 22 2 289 720 / 83 22 2 305 397 

 DSI : H 6-Speed Transmissions 

 Chrysler/Dodge/Jeep : P/N 

05127382AA, 68043742AA 

 Ford : P/N XT-10-QLV, XT-6-QSP 

or -DSP 

 GM : P/N 88863400, 88863401, 

 12378515 

 Hyundai-Kia : P/N 040000C90SG 

 Jaguar-Land Rover : P/N 

TYK500050 

 Maserati : P/N 231603 

 Porsche : P/N 000 043 304 00 

 Saab : P/N 93 165 147 

 ZF M-1375.4 (6HP), 8 Speed AT (8HP) / AMAROK 

Fluido para Transmissão Automática 
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APLICAÇÕES 

FLUIDMATIC MV LV é um inovado fluido de transmissão automática em uma tecnologia sintética avançada que permite uma alta 
performance. Oferece economia de combustível graças a baixa viscosidade. 

Este lubrificante foi desenvolvido para atender as necessidades das modernas transmissões onde altas eficiências são requeridas. 
Esta é uma formulação de baixa viscosidade que atende as maiores demandas de especificações de OEM’s. 

FLUIDMATIC MV LV é recomendado para o uso nas últimas gerações de transmissões automáticas de 6 velocidades com fluidos 
de capacidades maiores de longa vida (Long Life) e capacidades de cargas mais pesadas 

BENEFÍCIOS 

 Excepcional fricção e perfomance anti-vibração: FLUIDMATIC MV LV foi formulado com modificadores de viscosidade 

selecionados que garantem excelente característica de atrito. Estes melhoradores aumentam o conforto na direção com 
uma suave e eficiente troca sem vibração. 

 Excelente estabilidade da viscosidade em operação: FLUIDMATIC MV LV foi corretamente formulado para manter uma 

estabilidade ao cisalhamento ao longo do tempo para prolongar o tempo de vida do fluido. 

 Fuel Economy: Esta formulação de baixa viscosidade e excelente performance em baixa temperatura garantem benefícios 

em economia de combustível. 

 Excelente propriedades anti-desgaste e resistência a carga: Que garantem uma lubrificação perfeita ao longo do tempo 

e proteção da transmissão. 

 Aprimorada estabilidade térmica e resistência a oxidação: Isto devido a qualidade do óleo sintético e superior aditivos 

detergentes e anti-oxidante garantem o bom controle de oxidação do fluido mesmo em condições severas. 

 Controle muito bom na formação de espuma. 

 Excelente  compatibilidade com materiais. 

CARACTERISTICAS 

Teste Unidade Método Resultado 

Cor - ASTM D5100 Vermelho 

Densidade à 15°C kg/m3 ASTM D1298 850 

Viscosidade Cinemática à 100°C mm²/s ASTM D445 6,0 

Viscosidade Brooffield à -40°C cP ASTM D5293 12.000 

* As características típicas são fornecidas a título indicativo 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
 

Antes de utilizar o produto, o Manual de Manutenção do veículo deverá ser verificado: trocas de óleo devem ser realizadas de 
acordo com as recomendações do fabricante.  

O produto não deve ser armazenado em temperaturas superiores a 60 °C. Deve ser mantido longe da luz solar, intensas variações 
de temperatura e frios extremos.  

Se possível, a embalagem não deve ser exposta ao relento. Caso contrário, os tambores devem ser colocados na horizontal, a fim 
de evitar qualquer contaminação com água e que o rótulo seja danificado 

SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

Com base nas informações toxicológicas disponíveis, este produto não deve causar efeitos adversos à saúde, desde que seja 
utilizado para os fins a que se destinam e de acordo com as recomendações estabelecidas na FISPQ (Ficha Industrial de Segurança 
de Produtos Químicos). Isto pode ser obtido através do seu revendedor local e está disponível para consulta no site 
www.totalbr.com.br. 

Este produto não deve ser utilizado para outro uso diferente do qual foi concebido.  

Ao descartar o produto após o uso, por favor, proteger o ambiente e cumprir com as legislações locais. 

http://www.totalbr.com.br/

