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  Specific 504.00 –507.00 
SAE 5W30 

 
Lubrificante para motor a Gasolina ou Diesel  

EURO IV 
100% Sintético 

 
 

APLICAÇÕES 
 

Lubrificante 100% Sintético especialmente desenvolvido para os veículos recentes do Grupo VAG 
(Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda) equipados com motores que atendam às especificações de 
descontaminação EURO IV e que exijam um lubrificante com baixos teores de Enxofre, Fósforo e 
Cinzas Sulfatadas. 
MOTUL SPECIFIC 504.00 – 507.00 pode ser utilizado em todos os veículos que requeiram um 
lubrificante que responda às normas V W anteriores: 502.00, 505.00, 505.01, 503.00, 503.01, 506.00, 
506.01.   
 
NOTA: 

• Os modelos Touareg R5 e V10 devem utilizar impreterivelmente o MOTUL SEPECIFI  506.01 – 
506.00 – 503.00 

• Os intervalos para troca ficam fixados em 15.000 Km. na Europa, mesmo para os veículos que 
requeiram um lubrificante que responda às Normas VW 502.00, 505.00, 505.01, e estejam 
utilizando o MOTUL SPECIFIC 504.00 / 507.00. 

• Em caso de dúvida, consulte o manual do proprietário do veículo. 
 
 

ESPECIFICAÇÕES 
 

HOMOLOGAÇÕES:   Volkswagen 504.00 / 507.00 
  
Nos motores que respondam às normas anticontaminantes, equipados com sistemas de tratamento de 
gases de escape altamente sensíveis: 

• O Enxofre (S) e o Fósforo (P) inibem o funcionamento do catalisador e podem danificar os 
blocos catalíticos, produzindo uma descontaminação ineficaz. 

• As cinzas sulfatadas obstruem os filtros de partículas: produzem aumento nas operações de 
limpeza, aumentando o consumo de carburante com perda de rendimento do motor.     

A Volkswagen desenvolveu a Norma VW 504.00 / 507.00 para lubrificantes de baixos teores de Enxofre, 
Fósforo e Cinzas Sulfatadas, compatível com os sistemas de pós-tratamento de gases. Estes 
lubrificantes assim aprovados permitem maiores intervalos para a troca determinados pelo computador 
dos veículos.    

 
CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO 
 

Período de Troca: conforme estrita recomendação do fabricante e a severidade do serviço. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Grau de Viscosidade    SAE J 300   5W-30 
Densidade a 20°C (59°F)   ASTM D1298   0,848 
Viscosidade a 100°C (212°F)   ASTM D445   11,7    mm²/s 
Viscosidade a 40°C (104°F)   ASTM D445   72,3    mm²/s  
Índice de Viscosidade    ASTM D2270   157 
Ponto de Congelamnto   ASTM D97   -39    °C  
Ponto de Fulgor   ASTM D92   242    °C  
TBN      ASTM D 2896   7,2    mg KOH/g 
 

EMBALAGENS 
 

Frascos : 1, 5, 60 e 208 Litros 

4T 


