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FLUIDMATIC DCT MV 
 

Fluido para transmissões de dupla embreagem - DCT 
 

NÍVEIS DE PERFORMANCE 

Atende aos requerimentos  
 

 Audi/Volkswagen TL 052 182 / TL 052 
529 

 Ford WSS-M2C 936-A  

 Mercedes-Benz MB 236.21 

 

 
 
Indicado para 

 
 Audi/Volkswagen: DQ250, DQ500, DL501 (DSG) 

 BMW: P/N 83 22 2 148 578 / 83 22 2 148 579 / 

               83 22 0 440 214 / 83 22 2 147 477 

 Citroën: 6DCT451 

 Ford / Getrag: 6DCT450, 6DCT451, 7DCT300 / 
POWERSHIFT 

 Mercedes‐Benz: F‐DCT350, F‐DCT500 

 Volvo: P/N 1161838 / 1161839 

 Mitsubishi: 6DCT470 

 Porsche / ZF: 7DT45HL, 7DT45HLA, 

7DT45FL, 7DFL, 7DT70HLA, 

7DT75,7DT75A 

 Volvo: 6DCT450

APLICAÇÃO 

TOTAL FLUIDMATIC DCT MV é um fluido para transmissão de dupla embreagem inovador, desenvolvido com uma 

avançada tecnologia de bases sintéticas a qual permite o produto atender a 95% do mercado DCT – Dual Clutch 

(Transmissões de dupla embreagem). O FLUIDMATIC DCT MV, atenderá transmissões com embreagens úmidas e 

secas. 

TOTAL FLUIDMATIC DCT MV é indicado para as seguintes aplicações no pós venda: 

 

• Montadoras Alemãs : Volkswagen / BMW/ Mercedes / Porsche / Smart 

• Montadoras Asiáticas : Mitsubishi 

• Montadoras Europeias: Renault /Volvo 

 

 

TOTAL FLUIDMATIC DCT MV foi desenvolvido com as mais avançadas tecnologias em aditivos modificadores de 

viscosidade, os quais mantém a estabilidade do lubrificante mesmo em condições de alto cisalhamento, apresentando 

uma alta performance do produto. 



ELABORAÇÃO :  Rafael Carvalho ANÁLISE /APROVAÇÃO :  Denise Novaes Rev. : 01 Data : 19/09/2018  

 

 

 

BENEFÍCIOS 

 

 Excepcional estabilidade ao cisalhamento: Fluidmatic DCT MV foi formulado para garantir altíssima 
performance e estabilidade ao cisalhamento, mantendo o filme lubrificante protegendo as peças e 
engrenagens durante o intervalo de troca recomendado. 

 Características de fricção Superiores: Total Fluidmatic DCT MV demonstra excelente controle e 
durabilidade da fricção, o que significa mudanças de marchas suaves, porém precisas mesmo com o passar 
do tempo, permitindo a extensão do intervalo de troca. 

 Excelente compatibilidade: Total Fluidmatic DCT MV atende aos mais severos requerimentos e testes de 
compatibilidade com materiais de borracha para vedação, evitando assim vazamentos. 

 Superior característica anti-trepidação: suas características de controle de fricção auxiliam também contra 
a trepidação, permitindo assim uma direção suave. 

 Excelente proteção: Total Fluidmatic DCT MV oferece superior proteção contra desgaste mesmo em 
condições severas de uso.  

 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS 
 

FLUIDMATIC DCT MV Unidades Métodos             Resultados 

Cor - ASTM D-1500 Vermelho 

Densidade @ 15°C kg/m3               ASTM D-4052 854 

Viscosidade cinemática @ 40 °C mm2/s                ASTM D-445 36,78 

Viscosidade cinemática @ 100°C mm2/s                 ASTM D-445 7,316 

Viscosidade Brookfield @ -40°C cP                 ASTM D-2983 11700 

Índice de Viscosidade -                ASTM D-2270 176 

Ponto de Fluidez °C                 ASTM D-97 -48 

Ponto de Fulgor °C                  ASTM D-92 204 

 

* As características típicas são fornecidas a título indicativo.
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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. 

 


