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  TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY RQ 5W-40 

Lubrificante de motor 
 
 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 GAMA DE VEÍCULOS LEVES 

 

 

  

 

 

 
MOTORES A GASOLINA, ETANOL,FLEX,GNV e 

DIESEL RÁPIDO SEM DPF 

SAE 5W-40 

ÓLEO SINTÉTICO 

AGE RESISTANCE TECHNOLOGY 

ESPECIFICAÇÕES 

✓ API SN  

✓ ACEA A3/B4 - 2016 

 

APROVAÇÕES EM OEMs 

✓ VW 508.88 

✓ VW 509.99  

✓ MB-Aporoval 229.5(Compativel com MB-
Approval 229.3) 

✓ Porsche A40  

  

APPLICAÇÕES 
 

TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY RQ 5W-40 com Age Resistance Technology é uma formula aprimorada com a ação 
antioxidante fortificada, desta forma, oferece alta proteção contra formação de borras e contra o desgaste causado pelo 
atrito das peças. 

Lubrificante automotivo com tecnologia sintética formulado com a mais moderna tecnologia em aditivos, foi 
desenvolvido para motores a gasolina e Diesel (sem filtro de partículas), para veículos de passeio ou comercial. 

Especialmente desenvolvido para satisfazer as exigências dos veículos da VOLKSWAGEN que requerem óleos de grau 
5W-40. TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY RQ 5W-40 está em conformidade com a especificação VW 508.88 e VW 509.99. 

 

VANTAGENS CLIENTES 
 

• Proteção antidesgaste: fornece alta proteção contra desgaste, garantindo maior tempo de vida de todas as peças 
do motor. 

• Extensão da Vida do motor: Graças à sua extraordinária estabilidade térmica e resistência à oxidação, TOTAL 
QUARTZ 9000 ENERGY RQ 5W-40 previne qualquer tipo de degradação, mesmo em condições extremas, 
mantendo o motor assim como saiu de fábrica por mais tempo. 

• Limpeza e proteção do motor: Este óleo oferece a melhor proteção possível em sua categoria contra o desgaste 
e depósitos desde o inicio de sua utilização. 

• Intervalos de troca: TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY RQ 5W-40 mantém todas as  suas propriedades, atendendo aos 
requerimentos das montadoras mais exigentes. Os intervalos de troca devem ser consultados sempre no manual do seu 
veículo. 
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   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 danos ao rótulo. 

 

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 meio ambiente e cumprir com as legislações locais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Teste 

 
Unidade 

 
Método Resultado 

Grau de Viscosidade - SAE J300 5W-40 

Viscosidade a 40°C mm
2
/s ASTM D445 79,89 

Viscosidade a 100°C mm
2
/s ASTM D445 13,31 

Índice de Viscosidade - ASTM D2270 170 

Ponto de Fulgor °C ASTM D92 235 
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