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APLICAÇÕES 

TOTAL QUARTZ 7000 FUTURE GF-5  5W-30 é um óleo de alta performance desenvolvido para exceder as especificações 
mais recentes API SN/CF e ILSAC GF-5. Ele é completamente compatível com especificações mais antigas da API e 
ILSAC e pode se usado em todos os motores a gasolina, etanol, flex  de veículos de passeio e utilitários. 
 
A nova  formulação semissintética traz melhoras significativas se comparadas aos óleos minerais: proteção contra 
desgastes e acúmulo de particulados, melhora de performance, vida do óleo prolongada. Além disso, esta formulação 
fornece fuel economy, passando em todos os testes da especificação ILSAC. 
 
TOTAL QUARTZ 7000 FUTURE GF-5 5W-30 é adequado aos motores etanol, flex também aos motores a GNV 
  
TOTAL QUARTZ 7000 FUTURE GF-5 5W-30 satisfaz as mais severas condições de utilização ( estradas , circulação 
urbana intensa ) em todas as estações climáticas. 
 
 

BENEFÍCIOS 

• Economiza combustível graças à aditivos de modificação de viscosidade implementados na fórmula. 

• Melhora o desempenho do motor. 

• Prolonga a vida útil do motor e protege as peças, mesmos as mais sensíveis, contra o desgaste (desgaste de 

comando, desgaste de anéis, pistões, camisas). 

• Reduz as emissões de poluentes 

• Fornece ao óleo uma boa resistência à oxidação e excepcional estabilidade térmica. 

• Facilita a partida do motor mesmo em baixas temperaturas. 

 
TOTAL QUARTZ 7000 FUTURE GF-5 5W-30 

Lubrificante para Motor 

DADOS CHAVES 

GAMA DE VEÍCULOS LEVES 

 
 

MOTORES A GASOLINA, ETANOL,FLEX E 
GNV  

SAE 5W-30 

ÓLEO SEMISSINTÉTICO 

FUEL ECONOMY 

ESPECIFICAÇÕES 

✓  API      SN  

✓ ILSAC  GF-5 

Atende especificações Ford, GM, Honda, Kia e Toyota 
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CARACTERÍSTICAS 

Teste Unidade Método Resultado 

Grau de Viscosidade - SAE J300 5W-30 

Densidade à 15°C kg/m3 ASTM D1298 853,6 

Viscosidade à 40°C mm2/s ASTM D445 60,5 

Viscosidade à 100°C mm2/s ASTM D445 10,0 

Índice de Viscosidade - ASTM D2270 152 

Ponto de Fluidez °C ASTM D97 -36 

Ponto de Fulgor, VAC °C ASTM D92 234 

     * As características típicas são fornecidas a título indicativ0 

 

 

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. 

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

