
APLICAÇÕES

Lubrificante motor "Fuel Economy" 100% Sintético de elevadas prestações, especialmente desenhado para motores

VOLVO «DRIVE-E» Gasolina (VEP) e Diesel (VEJAM) de últimas gerações equipadas com sistemas pós catalíticos e

filtros de partículas (FAP).

Pode ser de igual forma recomendado para os fabricantes que exijam azeites de motor de baixa fricção e baixa viscosi-

dade HTHS (≥ 2.6 mPa.s) com grau 0W-20.

Recomendado de igual forma para a motores Gasolina onde se preconize um lubrificante "Fuel Economy" de grau SAE

0W-20 e norma ACEA A1/B1 tais como (HONDA, NISSAN, SUBARU, …). Compatível com sistemas de pós tratamento.

Antes da sua utilização, verificar sempre o manual de manutenção do veículo.

PRESTAÇÕES

NORMAS ACEA A1/B1

HOLOGOGAÇÕES VOLVO VCC RBS0-2AE Compatível com motores DRIVE-E

Este tipo de óleos motor 100% sintéticos estão desenhados exclusivamente para assegurar uma perfeita lubrificação nos

motores VOLVO « DRIVE-E » Gasolina (VEP) e Diesel (VEJAM).

Os motores VOLVO de última geração do tipo VEA (4 cilindros), precisam um lubrificante muito específico para veículos

pequenos e ligeiros. Estes proporcionam vantagens em termos de esforços e girando a temperaturas elevadas, ao mesmo

tempo em que oferece os mesmos níveis de rendimento acima das gerações antigas de motores aos que substitui.

A norma VCC RBS0-2AE é particularmente exigente com as prestações de Fuel Economy e junto com à norma ACEA C5

para lubrificantes, MOTUL SPECIFIC RBS0-2AE 0W-20 proporciona prestações de economia de combustível significa-

tivos (até um 3,4% com respeito ao azeite de referência 15W-40). Uma melhoria em economia de combustível e umas

baixas emissões poluentes permitem satisfazer as exigências dos construtores tais como VOLVO em matéria de redução

do CO2.

O lubrificante MOTUL SPECIFIC RBS0-2AE 0W-20 permite obter um filme lubrificante muito resistente, para facilitar os

arranques em frio, reduzir as fricções no motor, mantendo a pressão e ao mesmo tempo que reduz as temperaturas de

funcionamento do motor.

Graças às suas excelentes propriedades lubrificantes, MOTUL SPECIFIC RBS0-2AE 0W-20 resistentes a elevadas

temperaturas e à oxidação, limita a formação de depósitos, reduz o desgaste e permite um perfeito controlo do consumo
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do óleo.

Antidesgaste, Anti corrosão, Antiespuma.

RECOMENDAÇÕES

Intervalos de manutenção: Segundo preconização do construtor e adaptado à sua própria utilização. MOTUL SPECIFIC

RBS0-2AE 0W-20 pode misturar-se com óleos sintético ou mineral.

Antes da sua utilização, verificar sempre o manual de manutenção do veículo.

CARACTERÍSTICAS
TECNICAS

Grau de viscosidade SAE J 300 0W-20

Densidade a 20°C (68°F) ASTM D1298 0.841

Viscosidade a 40°C (104°F) ASTM D445 47.8 mm2/s

Viscosidade a 100°C (212°F) ASTM D445 9.0 mm2/s

Viscosidade HTHS a 150°C (302°F) ASTM D4741 2.8 mPa.s

Índice de Viscosidade ASTM D2270 172.0

Ponto de fluidez ASTM D97 -48.0 ° C / -54.4 ° F

Punto de inflamación ASTM D92 231.0 ° C / 447.8 ° F

Cinza Sulfatada ASTM D874 0.80 % massa

TBN ASTM D2896 8.0 mg KOH / g
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