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“Mid SAPS” 4T 

8100 Eco-clean  
5W-30 – ACEA C2 

Lubrificante para motores gasolina e diesel  
EURO IV. 100% Sintético 

 
APLICAÇÕES 
Lubrificante « Fuel economy » especialmente desenvolvido para automóveis de última geração. Motores 
a gasolina e diesel de injecção directa que respondam à norma anti-poluição Euro IV, e que requerem 
lubrificantes de motor com a norma ACEA C2, preparados para utilizar lubrificantes de baixa fricção, 
baixa viscosidade HTHS ((<3,5 mPa.s) e “Mid SAPS”, baixo conteúdo de Cinzas Sulfatadas (≥0.8%), 
Fósforo (0.07 ≤ x ≤ 0.09%) e Enxofre (≤ 0.3%). 
Recomendado para todos os motores a gasolina e diesel que preconizem lubrificantes “fuel economy”: 
norma ACEA A1/B1, A5/B5. 
Estes lubrificantes apenas são aptos para alguns motores. Consultar o manual do veículo em caso de 
dúvida. 
 

PRESTAÇÕES 
 

NORMAS ACEA A5 / B5 / C2 
HOMOLOGAÇÕES API SM / CF 
RECOMENDAÇÕES Peugeot e Citroën, motores HDI equipados com filtro activo de 

partículas (FAP), … 
Os motores que respondem à norma anti-poluição EURO IV estão equipados com sistemas de pos-tratamento no 
equipamento de escape, muito sensiveis: 
- O enxofre e o fósforo inibem o funcionamento do catalisador e podem avariar o bloco cerâmico: produzindo um 

tratamento ineficaz dos gases de escape. 
- As cinzas sulfatadas obstroem os filtros de partículas: ciclos de regeneração prematuros, aumento de consumo de 

combustivel e perda de rendimento do motor. 
ACEA desenvolveu a norma ACEA C2 para óleo de baixa fricção, baixa viscosidade HTHS (< 3.5 mPa.s) e conteudo 
reduzido em cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre (Mid SAPS), compativeis com os sistemas de pos-tratamento dos 
equipamentos de escape.  
Os lubrificantes ACEA C2 permitem reduzir o consumo de carburante, por tanto, uma reducção das emissões 
de gases de efeito de estufa e protegem o meio ambiente, assím como cumprem com os intervalos de 
manutenção extendidos determinados pelo computador de bordo do veículo. 
 

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO 
 

Intervalo de manutenção: Seguir a recomendação do fabricante. Não misturar com lubrificantes que não respondam à 
norma C2. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Grau de viscosidade SAE J 300 5W-30 
Densidade a 20°C (68°F) ASTM D1298 0,845 
Viscosidade a 100°C (212°F) ASTM D445 10.4 mm²/s 
Viscosidade a 40°C (104°F) ASTM D445 57.9 mm²/s 
Índice de viscosidade ASTM D2270 171 
Ponto de congelação ASTM D97 -42°C / -44°F 
Ponto de inflamação ASTM D92 232°C / 450°F 
TBN ASTM D 2896 7.9 mg KOH/g 
 

EMBALAGENS 
 

Formato: 12x1L; 4x5L; 60L; 208L 


