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Baixo índice de cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre. 

Fórmula específica otimizada para formar filmes de óleo particularmente finos 

 Notável resistência à oxidação  

 
Excelentes propriedades detergente e de dispersão 

Produto desenvolvido em conjunto pela Renault e ELF 

Lubrificantes sintéticos 

 

Especificações Internacionais 
 

ACEA C4 
 

Homologações RENAULT RN0720 

 

Compatível com sistemas de pós tratamento 
 Melhor proteção ambiental, durabilidade PF otimizada para veículos, mesmo em 

condições extremas. 

Redução da fricção no conjunto do motor  Redução no consumo de combustível 

Mantém um desempenho ótimo em toda a 
vida do lubrificante 

 Intervalos de troca extendidos (sempre consultar o manual do proprietário) 

Limpeza ótima do motor a alta e baixa 
temperatura 

 

Lubrificante desenvolvido pelos engenheiros 
Renault e Elf tendo em conta as características 
técnicas dos motores Renault 

 

Um nível de desempenho garantido ao longo do 
tempo 

 Desempenho do motor mantido, para melhor conforto de condução e maior vida 
útil do motor 

 

 Garantindo a máxima confiabilidade, drenagem após drenagem 
 

 

 

 Funcionamento do motor facilitado, em um ótimo desempenho para toda sua vida  

 

 

 
 

 

 
 

                      As características típicas apresentadas representam valores médios indicativos 
 

 

 

 

 

 Método Unidade Grau 5W-30 

Densidade a 15°C ASTM D1298 kg/m
3
 855 

  Viscosidade cinemática a 40°C ASTM D445 mm
2
/s 72,8 

  Viscosidade cinemática a 100 º ASTM D445 mm
2
/s 12,2 

Índice de Viscosidade ASTM D2270 - 165 

Ponto de Fulgor VO                  ASTM D92 °C 240 

T.B.N.                     ASTM D2896 mgKOH/g 7,4 

CCS à -30 ºC ASTM D5293 mPa.s 6.450 

MRV à -35 ºC ASTM D4684 mPa.s 24.850 
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Os dois parceiros combinaram seus conhecimentos para desenvolver este produto 
sintético de alto desempenho. Concebido em conformidade com os requisitos da Renault, 
para atender as necessidades dos clientes RENAULT. 

Este lubrificante utilizado de acordo com as nossas recomendações e para a aplicação para o qual está prevista não apresenta riscos particulares. 

Um arquivo de dados de segurança conforme a legislação em vigor na CE está disponível a partir do seu Gestor Comercial. 


