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DESCRIÇÃO 

Os motores atuais trabalham em altas pressões e altas temperaturas, fatores que aceleram a oxidação do lubrificante e 
desestabilizam sua estrutura molecular, aumentando sua viscosidade favorecendo a formação de lodos e borras. 

TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30 com ART (Age Resistance Technology) foi desenvolvido com uma formulação composta 
por aditivos altamente eficazes que aumentam o poder antioxidante do lubrificante, oferecendo o que há de melhor em 
proteção ao motor contra o desgaste prematuro das peças e contra a formação de depósitos. 

APLICAÇÕES 

TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30 é composto por bases sintéticas e aditivos especialmente selecionados para motores que 
requeiram um lubrificante Low SAPS, atendendo aos requisitos das montadoras BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen e 
Hyundai-Kia.  

A nova fórmula do TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30 está em conformidade com as últimas normas internacionais API e 
ACEA, cumprindo os requisitos dos fabricantes de automóveis mais exigentes. 

TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30 possui adequada viscosidade para as condições mais severas de uso (percurso curto, 
condução esportiva, condução em tráfego, em cidade ou em auto estrada). 

Sua formulação especial resiste às variações mais extremas de temperatura. É particularmente adequado para os mais 
recentes motores equipados com turbo compressores e injeção direta. Apropriado para motores a Gasolina, Etanol, Flex e 
Diesel Rápido. 

TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30  possui tecnologia Low SAPS (baixo teor de cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre), que  
torna o lubrificante a melhor escolha para um funcionamento perfeito da mais recente geração de motores equipados com 
dispositivos antipoluentes, como DPF e catalisadores. 

* Antes de utilizar o produto, o Manual de Manutenção do veículo deverá ser verificado. 

 

 

TOTAL QUARTZ INEO MC3 5W-30 
Lubrificante para Motor 

DADOS CHAVES 

GAMA DE VEÍCULOS LEVES 

 

 

MOTORES A GASOLINA, ETANOL, GNV, FLEX 
E DIESEL RÁPIDO (COM DPF) 

SAE 5W-30 

ÓLEO SINTÉTICO 

TECNOLOGIA LOW SAPS 

 

ESPECIFICAÇÕES INTERNACIONAIS  

✓ ACEA C3 

✓ API SN PLUS 

APROVAÇÃO DE MONTADORAS 

✓ BMW LL-04 
✓ MB-Approval  229.52 
✓ GM: dexos 2™ Licença oficial GB2C0301070 
✓ APROVADO E RECOMENDADO PELA KIA. 

ATENDE AOS REQUISITOS 

✓ CHRYSLER MS-11106          
✓ MB-Approval 229.51  
✓ MB-Approval 229.31 
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BENEFÍCIOS 

• Impacto ambiental reduzido: Quartz INEO MC3 5W-30 garante ótimo funcionamento dos catalisadores de três vias 

(TWC) e dos filtros de partículas (DPF), que reduz as emissões de NOx, CO2, CO e particulados, garantindo a 
conformidade com os níveis de desempenho anunciados pelos fabricantes e com as normas ambientais. 

• Aumenta a vida útil do sistema de pós-tratamento de gases de escape, evitando o entupimento do filtro DPF e o 

envenenamento dos catalisadores de três vias (TWC). 

• A sua excelente resistência a variações de temperatura garante a longevidade das peças do motor e um desempenho 
ideal em todas as circunstâncias. 

• Atende os planos de serviço dos fabricantes mais exigentes, permitindo a extensão dos intervalos de troca de óleo. 

CARACTERÍSTICAS 

Teste Unidade Método Resultado 

Grau de Viscosidade - SAE J300 5W-30 

Viscosidade à 40°C mm²/s ASTM D445 69 

Viscosidade à 100°C mm²/s ASTM D445 12 

Índice de Viscosidade - ASTM D2270 171 

Ponto de Fluidez °C ASTM D97 - 36 

Ponto de Fulgor, VAC °C ASTM D92 233 

TBN mgKOH/g ASTM D2896 7 

    

* 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 evitar 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. 

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

