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TOTAL FLUIDMATIC IIIG 
 

Fluido para Transmissões Automáticas 
 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

 NÍVEL DE DESEMPENHO 

DIREÇÕES HIDRÁULICAS ✓ GM Dexron® IIIH 

VEÍCULOS PESADOS E DE PASSEIO 
✓ Ford Mercon® 

 ✓ ZF TE ML 14A 
✓  
✓ ALLISON C4 

ÓLEO MINERAL 
✓ ALLISON C4 

ALTO CONTROLE DO ATRITO  

MANTÉM O PADRÃO DE INTERVALO DE TROCA  

 

 

APLICAÇÕES 
 

 

FLUIDMATIC IIIG é um fluido para transmissão automática que possui nível de desempenho GM Dexron® IIIG e Ford 

Mercon®.  
 
Lubrificante formulado com óleos básicos premium e aditivos cuidadosamente selecionados para que atenda a demanda 
desafiadora de um ambiente de uma transmissão automática. FLUIDMATIC IIIG é um fluido bem balanceado para 

aplicação em veículos da linha pesada e leve que sejam equipados com transmissões automáticas. Inclui aditivos 
antioxidante, detergente dispersante, melhoradores de índice de viscosidade, inibidores de corrosão e agentes 
antiespuma.   
 
ELFMATIC IIIG é um fluido de alto desempenho que atendente todas as exigências de ambas General Motors e Ford.  

 

 

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR 
 

• Intervalo de troca padrão: Mantém sua eficiência durante todo o período de utilização recomendado pelo OEM. 

 
• Alta capacidade de controle do atrito: Permite mudanças de marcha suaves para garantir longa duração da 

transmissão.  
 

• Alta estabilidade a oxidação: Mantém suas propriedades mesmo sob condições severas de utilização, graças aos 

seus aditivos antioxidantes e detergentes. 
 

• Alta fluidez em baixas temperaturas: Ajuda a aprimorar a partida e rápida lubrificação mesmo em baixas 

temperaturas. 
 

• Alta compatibilidade com elastômeros: Previne os vazamentos. 
 

http://www.totalbr.com/


 

 

FLUIDMATIC IIIG 
TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA 
Rua Gomes de Carvalho, 1.356, Conj. 51 
5º andar, 04547-005 – Vila Olímpia 
São Paulo – SP – Brasil 

Este lubrificante utilizado  conforme recomendação e para a aplicação ao qual está previsto , não apresenta risco 
particular 
Uma ficha apresentando dados de segurança , em conformidade com a legislação em vigor, encontra-se à sua 
disposição junto do seu representante comercial local. 

ELABORAÇÃO: RAFAEL CARVALHO ANÁLISE /APROVAÇÃO: DENISE NOVAES Rev. : 00 DATA: 30/06/2019 

 
 

CARACTERÍSTICAS* 
 

 

Teste Unidade Método Resultado 

Densidade a 15 °C kg/m3
 ASTM D1298 850 

Viscosidade Cinemática a 100 °C mm
2
/s ASTM D445 7.296 

 

 
Viscosidade Cinemática a 40 °C mm

2
/s ASTM D445 33.73 

Viscosidade Brookfield a -40°C cP ASTM D5293         9548 

Cor - ASTM D1500 Vermelho 

 

    * As características típicas são fornecidas a título indicativo 
 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO 
 

 
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 cumprir com as legislações locais. 
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