TRANSOIL EXPERT
10W-40
Lubrificante para Caixas de Velocidades
com embreagens úmidas
Technosynthese® - Esters
USO
Especialmente formulado para caixas de marchas com embreagem úmida que usam óleo diferente do
óleo motor: caixa de marchas separada do bloco do motor.
Para caixas de marchas utilizadas sob condições severas : competição, corridas, alta temperatura,
altas solicitações…
Para motos de todas as cilindradas : de estrada, de trilha, cross (2T ou 4T), enduro (2T ou 4T),
motonetas, scooters, quadriciclos, ATV, UTV,...
Adequado quando o fabricante requer óleo motor SAE 10W-40 ou óleo SAE 90 para caixa.

DESEMPENHO
NORMAS

API GL-4

Lubrificante Technosynthese® - Com reforço de base sintética Ester na composição.
Troca de marcha facilitada.
Alta resistência do filme lubrificante entre as engrenagens.
Aditivação específica para proteção das engrenagens.
Evita deslizamento da embreagem para maior eficiência.
Propriedades dispersantes para manter a embreagem limpa.
Extrema pressão, antidesgaste, anticorrosão, antiespumante.
RECOMENDAÇÕES
Período de troca: de acordo com instruções do fabricante e ajuste para seu uso.
PROPRIEDADES
Viscosidade
Densidade a 20°C (68°F)
Viscosidade a 40°C (104°F)
Viscosidade a 100°C (212°F)
Índice de viscosidade
Ponto de fulgor
Ponto de fluidez

SAE J 300
ASTM D1298
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97

10W-40
0.869
100.1 mm²/s
15.4 mm²/s
163
240°C / 464°F
-36°C / -33°F

A MOTUL se reserva o direito de modificar as caraterísticas gerais que constam nesta ficha técnica de tal maneira a oferecer aos nossos
clientes os últimos avanços técnicos. As especificações definitivas do produto serão as do momento do pedido, submetido às nossas
condições gerais de venda e garantia. Fabricado na França por:
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