
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TOTAL QUARTZ 7000 FUTURE XT 
                          10W-30 

Lubrificante de motor 
 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

VEÍCULO DE PASSEIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORES A GASOLINA,ETANOL,FLEX E GNV 

SAE 10W-30 

SEMISSINTÉTICO 

TECNOLOGIA FUEL ECONOMY 

ESPESIFICAÇÕES INTERNATIONAIS 

✓ API SN PLUS & ILSAC GF-5 e anteriores 

✓ Compatível com SM, SL, SJ 

 
 APROVAÇÕES*: 

✓ GM 6094M  

✓ FORD WSS-M2C946 

✓ Recomendado no pós vendas JAC 
MOTORS 

 
 
Atende aos requisitos de muitos outros 
fabricantes Americanos e Asiáticos.  

APPLICAÇÕES 
 

TOTAL QUARTZ 7000 é um óleo de motor multiviscoso de alto desempenho para carros de passeio, superando as últimas 
especificações API SN PLUS e ILSAC GF-5 e aprovado oficialmente pela General Motors e Ford. Estes óleos são também 
totalmente compatíveis com as antigas especificações API e ILSAC, e podem ser utilizados em uma grande maioria dos 
veículos, do mais recente a os mais antigos. 

A sua formulação de semissintética traz uma melhora significativa de todas as propriedades em comparação com óleos de 
motor minerais: proteção do motor contra o desgaste e depósitos, desempenho, os intervalos de troca de óleo e experiência de 
condução global. Em cima desses desempenhos reforçados, estas formulações fornecer propriedades específicas FUEL 
ECONOMY, excedendo todos os testes “ILSAC Resourse Conseving”. 

Estes óleos têm sido desenvolvidos para ambos os motores de automóveis de passageiros a gasolina e diesel não equipados 
com filtros de partículas diesel (DPF). Têm uma vasta faixa de aplicação para modelos de automóveis asiáticos e americanos, 
de tecnologias recentes as mais antigas. 

Ele pode ser usado para várias condições de operação (tráfego da cidade, estrada, rodovias), e em todas as estações. 

 

VANTANGENS AOS CLIENTES 
 

• Reduz o consumo de combustível graças a seu modificador de viscosidade em sua formulação. 

• Excepcional proteção contra o desgaste a longo prazo de todas as partes do motor aumentando a vida 
útil do motor. 

• Estes lubrificante pode ser utilizados por uma grande variedade de marcas de automóveis e é oficialmente 
aprovados pelas maiores montadoras de automóveis de passeio. 

• Intervalos de troca prolongados em comparação com óleos de motor padrão 

• Estabilidade térmica e de oxidação reforçadas. 

• Facilitam as partidas, também a frio. 
 

www.totalbr.com.br 

 

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


 

 

CARACTERÍSTICAS* 

 
Testes 

 
Unidades 

  
    Métodos  

 
Resultados 

 - SAE J300 10W-30 

Densidade a 15 °C kg/m3 ASTM D1298 - 

Viscosidade a 40 °C mm2/s ASTM D445 - 

Viscosidade a 100 °C mm2/s ASTM D445 - 

Índice de viscosidade - ASTM D2270 - 

Ponto de fluidez °C ASTM D97 - 

Ponto de fulgor COC °C ASTM D92 - 

     * As características típicas são fornecidas a título indicativo 

 

 
RECOMMENDAÇÕES 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. 

 

SAUDE, SEGURANCA 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.quickfds.fr. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOTAL QUARTZ 7000 FUTURE XT 10W-30 
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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