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TOTAL CLASSIC 5W-40  
 
 
 
 
 
 

“TOTAL CLASSIC, garantia calitatii ”  
Ulei sintetic multigrad pentru motoarele pe benzina si Diesel, cu un continut de aditivi atent selectionati, 
astfel incat sa asigure performanta si sa respecte standardele de calitate impuse de Asociatia 
Constructorilor Europeni de Autovehicule. 

 
 
     UTILIZARE  

 
Benzina si Diesel 
Diesel Injectie Directa 
 
Conditii severe de 
utilizare 
 
Stilul sportiv  
 

 

 
• Special recomandat motoarelor pe benzina (multisupapa, supraalimentate, echipate cu sau fara 
convertor catalitic) si motoarelor Diesel (cu sau fara suparaalimentare)ale vehiculelor de pasageri si 
utilitare usoare. 
 
• Permite utilizarea in cele mai severe conditii de temperatura si de trafic, in oras si pe autostrada. 

• Adaptat tuturor stilurilor de condus, in special celui sportiv si la viteze mari.
Consultati cartea tehnica a vehiculului si recomandarile facute de constructor. 

 
 
     PERFORMANTE 

 
 

Specificatii 
Internationale 

 

 
ACEA 2007 : A2 /B2 
API : SL/CF 

 

 
    AVANTAJE  

 
 
• Performante ridicate  
 
• Prelungeste durata de 
viata a motorului  

 
• Intervale de schimb 
extinse  
 

 

 

 
 
• Protectie excelenta a motorului in special la nivelul sistemului de distributie. 
 
• Lbrifierea rapida componentelor motorului la pornirea la recesi  prelungirea duratei de viata a motorului. 
 
• TOTAL CLASSIC 5W-40 indeplineste reglementarile impuse de constructorilor asupra intervalelor          
extinse de schimb de ulei. 
 

    CARACTERISTICI  
 

 
 
TOTAL CLASSIC 5W -40 

 
       Unitate  

 
               Grade SAE 5W-40 

Densitatea la 15°C             kg/m3                                853 
Viscozitatea la 40°C               mm2/s                                 85 
Viscozitatea la 100°C          mm2/s                              14 
Punctul de curgere                 °C                                 228 
Punctul de aprindere             °C                                  -39 

Valorile parametrilor prezentati in tabel au caracter intormativ
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Lubrifiantul utilizat în baza recomandărilor şi pentru aplicaŃiile pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.  

Fişa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obŃine prin intermediul consultantului nostru tehnic şi comercial.  

Acest document reprezintă o traducere a specificaŃiei uleiului TOTAL CLASSIC 5W-40. 

Pentru conformitate, Reprezentant AsistenŃă Tehnică TOTAL LUBRICANTS ROMANIA – Mihaela Filipescu. 


