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TOTAL CLASSIC SL 10W-40 

 
 

 

“TOTAL CLASSIC, qualidade garantida” 
O óleo semissintético multiviscoso para todos os motores a Gasolina Etanol, Flex e formulado a partir de 
um conjunto de aditivos de desempenho cuidadosamente selecionados e dosados para atender ao 
padrão de qualidade API 
 

 
Gasolina, Etanol,Flex e GNV 

 

▪ Recomendado para lubrificação de todos os motores a gasolina, etanol, flex e GNV  
de alta performance ou naturalmente aspirados, para carros ou vans leves nas mais 
variadas condições climáticas e de serviço. 

 

      Consulte o manual de manutenção do seu veículo para saber a recomendação do fabricante.  

 

Especificações internacionais 

 
 

 

Multiviscosidade 
 

 
Estabilidade 

Antidesgaste 

Partida a frio 

▪ Mantém as propriedades do óleo durante todo o seu tempo de vida. 
 

▪ Boa estabilidade térmica. 

▪ Poder detergente, dispersante, antioxidante e anti corrosão que excedem as 
exigências das especificações indicadas acima. 

▪ Capacidade antidesgastante aprimorada, satisfazendo às necessidades dos 
fabricantes de motor. 

▪ Excelentes propriedades à baixa temperaturas garantindo o bom funcionamento nas 
partidas a frio. Os componentes do motor são lubrificados imediatamente, prolongando 
a vida do motor. 

 

 

TOTAL CLASSIC 

SL 10W-40 

 
Unidade 

Grau SAE 

10W-40 

Densidade a 15 ºC kg/m3 870 

110 

15.8 
Viscosidade a   40 ºC mm2/s 

Viscosidade a 100 ºC mm2/s 

Índice de Viscosidade - 152 

210 Ponto de Fulgor , VAC  
Ponto de Fluidez 

°C 

°C -36 
 

As características típicas são valores médios fornecidas a título indicativo 
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