TOTAL QUARTZ INEO C1 5W-30
Motorolja
VIKTIGA DATA
SORTIMENT FÖR LÄTTA FORDON

INTERNATIONELLA STANDARDER


ACEA C1

GODKÄNNANDEN AV TILLVERKARE



JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5005
Uppfyller de tekniska kraven från Ford: WSS-M2C934-B

BENSIN- OCH
DIESELMOTOROLJA SAE 5W-30
SYNTETTEKNOLOGI LÅG SAPS

Användningsområden
TOTAL QUARTZ INEO C1 5W-30 är en högpresterande motorolja baserad på syntetteknologi.
Detta smörjmedel med låg viskositet rekommenderas för både bensin- och dieselmotorer, särskilt nyare sådana som
uppfyller Euro IV- och Euro V-normerna för minskade utsläpp.
TOTAL QUARTZ INEO C1 5W-30 är särskilt anpassad för bensin- och dieselmotorer från Ford, Land Rover och Jaguar.
Denna produkt är lämplig för de mest krävande körförhållanden (sportig körstil, täta start och stopp, stads- och
motorvägskörning).

Fördelar för kunden


Garanterad prestanda och smörjmedelskvalitet över tiden: TOTAL QUARTZ INEO C1 5W-30 garanterar
enastående motorlivslängd, tack vare sin mycket höga beständighet mot oxidering.



Utmärkt renhållning i och skydd av motorn: Garanterar maximalt ren motor, tack vare mycket goda rengörande
och dispergerande egenskaper.



Skydd för dieselmotorers partikelfilter: Tack vare sin låga halt av svavel, aska och fosfor (lågt SAPS) gör oljan
att efterbehandlingssystem (särskilt dieselmotorers partikelfilter) håller längre och medger kraftig minskning av
förorenande utsläpp.



Längre intervall mellan oljebyten: TOTAL QUARTZ INEO C1 5W-30 uppfyller kraven enligt tillverkares mest
krävande serviceplaner, genom att medge extra långa oljebytesintervall på upp till 3 000 mil.

www.lubricants.total.com

Egenskaper*
Test

Enhet

Testmetod

Viskositetklass

–

SAE J300

5W-30

Densitet vid 15 °C

kg/m³

ASTM D1298

849

Viskositet vid 40 °C

mm²/s

ASTM D445

58,3

Viskositet vid 100 °C

mm²/s

ASTM D445

10,3

Viskositetsindex

–

ASTM D2270

167

Flampunkt

°C

ASTM D92

240

ASTM D2896

7

TBN

mg KOH/g

Resultat

* Ovan angivna egenskaper har erhållits med standardtröskelvärden för tolerans vid tillverkning och kan inte anses utgöra specifikationer.

Rekommendationer för användning
Läs bilens servicehandbok innan du använder produkten. Oljebyte ska utföras enligt tillverkarens rekommendationer.
Produkten ska förvaras vid högst 60°C. Skydda produkten från direkt solljus, stark kyla och extrema temperaturväxlingar.
Förpackningen bör om möjligt inte exponeras för väder och vind. Tunnorna ska i övrigt ligga vågrätt för att undvika
kontaminering med vatten och skador på produktmärkningen.

Arbetsmiljö och miljö
På grundval av tillgänglig toxikologisk information ska denna produkt inte ge upphov till några hälsorisker, förutsatt att den
används för avsett syfte och enligt de rekommendationer som finns i säkerhetsdatabladet. Detta kan på begäran erhållas
från din lokala återförsäljare och finns på www.quickfds.com.
Denna produkt ska inte användas för annat än avsett ändamål.
Skydda miljön och respektera lokala bestämmelser vid avfallshantering av kasserad produkt.
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Viss variation kan förväntas vid normala produktionsförhållanden, men sådan ska, oavsett plats, inte påverka förväntade produktprestanda. Informationen i detta dokument
kan ändras utan föregående meddelande. Våra produkter kan studeras på vår webbplats på www.lubricants.total.com.

