
Motul Ibérica, S.A.  se reserva o direito de modificar as características gerais  que aparecem nesta a fim de oferecer a seus clientes os últimos 
desenvolvimentos técnicos. 
Provença, 186, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN -  Tel. +34  932081130  - Fax +34 932081131 
E-mail: elviracb@gmail.com 

 

 

                       90 PA 
  

Lubrificante para Diferencial Autoblocante 
Extrema Pressão. SAE 90 

 
 
 
 
APLICAÇÕES 
 

Lubrificante Extrema Pressão especificamente desenvolvido para serviço em 
diferenciais autoblocantes ou com deslizamento limitado, tanto de veículos de 
competição como de uso diário. 
Para todas as pontes diferenciais hipóides, com ou sem sistema autoblocante ou de 
deslizamento limitado, submetidos a serviços severos de trancos, fortes cargas e regimes de 
rotação moderados ou regime de rotação elevados e cargas moderadas. 
Para las pontes autoblocantes de deslizamento limitado de BMW, usar Motul HYPO SYNT LS. 

 
ESPECIFICAÇÕES 
 

NORMAS : API GL 4 e GL 5. / MIL-L-2105-D 
 
Lubrificante para transmissões com engrenagens hipóides “Extrema Pressão” que reduz 
eficazmente o desgaste em regime limite provocado pelo serviço com trancos, elevadas cargas 
e baixo regime de rotação. 
Aditivação LS (Limited Slip), para facilitar o funcionamento dos mecanismos autoblocante. 
Seu grau de viscosidade SAE 90 permanece em seus limites apesar de ser submetido a 
serviços muito severos de carga ou de regime. 
Sua equilibrada aditivação proporciona proteção contra a oxidação, a corrosão e ao desgaste 
prematuro dos elementos da transmissão. Não danifica retentores e juntas. 
Evita la formação de espuma. 
 

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO 
 

Troca: Respeitar rigorosamente as instruções do fabricante, ou adaptado às condições de 
serviço. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Grau de Viscosidade SAE J 306 90 
Densidade a 15°C (59°F) ASTM D1298 0.898 
Viscosidade a  40°C (104°F) ASTM D445 140 mm²/s 
Viscosidade a 100°C (212°F) ASTM D445 14.5 mm²/s 
Índice de Viscosidade ASTM D2270 102 
Ponto de Fulgor ASTM D92 212°C / 414°F 
Ponto de Fluidez ASTM D97 -24°C / -11°F 
 

EMBALAGENS 
 

Frascos: 2L, 60L 
 

LS 


