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TOTAL QUARTZ 7000 FUTURE XT 
                           10W-30 

Lubrificante de motor 
 
 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

 GAMA DE VEÍCULOS LEVES 

 

 

  

 

 

 
MOTORES A GASOLINA, ETANOL, 
FLEX, GNV   
SAE 10W-30 
ÓLEO SINTÉTICO 

FUEL ECONOMY 

ESPECIFICAÇÕES 

✓ API SN PLUS 

✓ ILSAC GF-5 

✓ Compatível com API SM, SL & ILSAC GF-4, GF-3 

APROVAÇÕES EM OEMs 

GM 6094M  

FORD WSS-M2C946-A  

Atende aos requisitos de muitos outros 

fabricantes Americanos e Asiáticos. 

 

APLICAÇÕES 
 

Óleos de motor com tecnologia sintética que proporcionam a melhor proteção contra desgaste e contra depósitos.  Os 

sistemas de pós-tratamento para motores a gasolina, que são sensíveis aos lubrificantes usados e caro para manter, 
também são protegidos ao longo prazo graças ao baixo teor de fósforo do produto.  Este óleo de motor reduz o atrito interno 
dentro do motor tanto quanto possível para que ele possa entregar potência máxima, ao mesmo tempo que  gera economia 
de combustível. 

Usar esse óleo de motor pode ajudar a gerar economia de combustível sem a necessidade de mudar o estilo de condução. 
Estes também são adequados para as condições de condução mais exigentes (porta-a-porta, estilos de condução 
desportiva, start-ups repetidos, cidade e rodovia). 

Os óleos da linha TOTAL QUARTZ 7000 FUTURE XT são particularmente bem adaptados para uso com os mais recentes 

motores "Downsized" equipados com tecnologias Stop & Start e motores híbridos, que exigem óleos de motor sintéticos 
muito fluidos. Este óleo e oficialmente aprovado por muitas marcas de automóveis de passageiros que prova que o 
QUARTZ 7000 é um produtos os pontos de venta devem ter. 

Alem de ter aprovações oficiais por fabricantes de automóveis, estes óleos são capazes de atender a uma ampla gama de 
motores, graças à compatibilidade de API e ILSAC. 

 

 

 

 

 

 

 

www.lubricants.total.com 

http://www.lubricants.total.com/
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VANTAGENS CLIENTES 
 

• Redução do impacto ambiental: Desempenho FUEL ECONOMY significativo medido pelo teste oficial ILSAC : 

sequência VI D (ASTM D7589). Atende todos os níveis de performance e padrões ambientais exigidos por marcas 
como HONDA, TOYOTA e MITSUBISHI. 

• Proteção para sistemas de controle de poluição: Com seu baixo teor de fósforo, este lubrificante protege os 

conversores catalíticos de três vias , impedindo-os de serem danificados por envenenamento. Isto reduz as 
emissões de NOx, HC e CO em particular. 

• A sua nova formulação API SN PLUS, combate os eveitos nocivos do LSPI (Low Speed Pre-Ignition), "Pré-ignição 
em baixas velocidades", característicos dos motores turbo alimentados downsizing com injeção direta de 

combustível. 

• Limpeza e proteção do motor: Este óleo oferece a melhor proteção possível em sua categoria contra o desgaste 

e depósito logo na partida do motor. 

• Partidas a frio mais fáceis: Este grau de viscosidade, juntamente com aditivos especiais, faz com que o motor 

frio parta mais fácil, mesmo em baixas temperaturas. 

• Intervalos de troca: Para ver os intervalos de troca; consulte sempre o manual do carro. 

 
   CARACTERÍSCAS

 
 

 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 cumpra com as legislações locais. 

 

 
Teste 

 
Unidade 

 
Método Resultado 

Grau de Viscosidade - SAE J300 10W-30 

Densidade a 15°C kg/m
3
 ASTM D1298 856 

Viscosidade a 40°C mm
2
/s ASTM D445 64,2 

Viscosidade a 100°C mm
2
/s ASTM D445 10,6 

Índice de Viscosidade - ASTM D2270 158 

Ponto de Fluidez °C ASTM D97 -33 

Ponto de Fulgor, VAC °C ASTM D92 231 

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

