
Fichas de Produto

CASTROL EDGE 5W-30 LL
Reforçado com TITANIUM FST™ - Resistência para a Máxima Performance

Descrição
Há mais de 100 anos a marca Castrol é sinônimo de qualidade e vanguarda em lubrificantes. A linha Castrol EDGE possui nossos melhores
óleos para motores de automóveis que atuam nas áreas críticas do motor.
 
Castrol EDGE é um lubrificante totalmente sintético para motoristas exigentes - que amam os motores.
  
Os avanços na tecnologia dos motores levaram a um aumento da potência e eficiência, significando um maior esforço e pressões mais
elevadas do que anteriormente.
 
O único elemento que mantem os componentes do motor afastados é o lubrificante, necessitando assim de ser forte e de se manter forte.
TITANIUM FST™ duplica a resistência da pelicula lubrificante, evitando a sua quebra e reduzindo o atrito.
 
Castrol EDGE reforçado com TITANIUM FST™: máxima performance para seu motor
 
 

Aplicação
Adequado para uso em carros à gasolina e diesel, onde o fabricante recomenda uma especificação ACEA C3
5W-30 incluindo os movidos a diesel equipados com um filtro de particulados
Castrol EDGE 5W-30 LL está aprovado para utilização em veículos que exijam um lubrificante SAE 5W-30 com as
aprovações VW 504 00 / 507 00, Porsche C30 ou MB-Approval 229.31/ 229.51

Benefícios
Castrol EDGE 5W-30 LL proporciona a confiança para exigir a máxima performance do seu motor de última geração,
motores que operam com baixas tolerâncias e requerem um elevado nível de proteção e lubrificantes de baixa
viscosidade.

Maximiza a performance do motor no curto e no longo prazo
Reduz os depósitos no motor para ajudar a maximizar a resposta do mesmo
Promove excepcionais níveis de protecção numa vasta gama de condições de utilização e temperaturas
Mantém a máxima performance mesmo sob elevada pressão
Provada de forma independente uma melhoria na eficiência do motor
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Características
SAE 5W-30
ACEA C3
MB-Approval 229.31/ 229.51
Porsche C30
VW 504 00/ 507 00

Características Típicas

Teste Método Unidade Resultado

   

Densidade Relativa @ 15C ASTM D4052 g/ml 0.851

Viscosidade, CCS -30C (5W) ASTM D5293 mPa.s (cP) 5700

Viscosidade Cinemática 40C ASTM D445 mm²/s 66

Indice de Viscosidade ASTM D2270 None 173

Ponto de Fluidez ASTM D97 °C -39

Ponto de Fulgor, PMCC ASTM D93 °C 196

Cinzas Sulfatadas DIN 51575 % wt 0.75

Viscosidade Cinemática 100C ASTM D445 mm²/s 11.6

Maiores informações sobre a aplicação deste e dos demais produtos Castrol, assim como Folhetos de Saúde e
Segurança, poderão ser obtidos através do nosso Atendimento ao Consumidor – DDG 0800 7040720 ou diretamente
no site da Castrol Brasil http://www.castrol.com.br
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Esta ficha, bem como as informações nela contidas, são tidas como corretas na data de sua impressão. Os dados fornecidos são baseados em testes padrão,
realizados em condições de laboratório, e são fornecidos apenas como referência. Recomenda-se ao usuário verificar se está  utilizando a última versão desta
ficha. É de responsabilidade do usuário avaliar e usar os produtos com segurança, verificar se são adequados para a finalidade pretendida e cumprir todas as
leis e todos os regulamentos aplicáveis, bem como instruções do fabricante do veículo/equipamento. A FISPQ (Ficha de Saúde e Segurança para Produtos
Químicos) está disponível na sede da Castrol para todos os produtos Castrol e deve ser consultada para informações apropriadas relacionadas à estocagem,
manuseio seguro e descarte do produto. A BP plc e suas subsidiárias não assumem nenhuma responsabilidade por danos ou lesões resultantes do uso irregular
do produto, da não observância das recomendações ou dos perigos inerentes à natureza do material.

Castrol Brasil Ltda., Avenida Itaóca, 2400, Inhaúma, Rio de Janeiro/RJ - Brasil
Fone: +55 11 4133-7899
www.castrol.com.br  
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