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6100 Flexmax 5W40 
 

Lubrificante de Motor   
Technosynthese® 

 
 

 

APLICAÇÕES 

 
Lubrificante de alto desempenho, Technosynthese®, para motores de 4 tempos ciclo Otto usando 
combustíveis comerciais (gasolina, Álcool, Gas Natural Veicular GNV, FLEX) e Diesel leve. 
As numerosas especificações de fabricantes fazem deste um produto polivalente recomendado para 
veículos após o período de garantia. 
 

DESEMPENHO 
 
PERFORMANCE:  ACEA A3 / B4 (nível); API SN / CF (nível); VW 502.00 / 505.00 (nível);                        
     MB 229.3 (nível); Porsche A40 (nível); RN0700 / RN0710 (nível) 
 
A fórmula Motul 6100 Flexmax SAE 5W-40 é o perfeito equilíbrio entre uma e f i c a z  capacidade 
lubrificante e a alta proteção antidesgaste para o motor bem como um comportamento exemplar frente 
ao médio ambiente. Especialmente concebido para suportar os períodos de manutenção estendidos, 
baixa volatilidade, propriedades lubrificantes excepcionais, redução de atrito e resistencia às altas  
temperaturas  habituais nos veículos modernos. 
 
A norma ACEA A3/B4 exige superior poder detergente/dispersante e muito mais durabilidade. 
Resistencia contra o aumento de viscosidade em presença de fuligem produzida pelos motores Diesel de 
injeção direta (exceto motores VW com bomba injetora que requeira um produto homologado na VW 505 
01). 
 
A norma MB 229.3 aumenta a severidade em relação à 229.1 quanto à maior duração de vida útil, 
exigindo ainda redução no consumo de combustível em 1,2%. 
 
A especificação Porsche A40 é extremadamente exigente para o lubrificante quanto à resistencia da 
película lubrificante. 
 
As especificações Renault RN0700 e RN0710 exigem dos lubrificantes respostas a condições térmicas 
muito severas de trabalho e compatibilidade com os sistemas descontaminantes da RENAULT. 

 
CONSELHOS DE USO 
 

Troca do óleo: Conforme recomendação dos fabricantes e/ou adaptado a sua própria utilização. 

Miscível com lubrificantes sintéticos ou minerais. Antes de usar consultar o manual do proprietário do veículo. 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 

Grado de viscosidad 
Densidad a 20°C (68°F) 
Viscosidad a 40°C (104°F) 
Viscosidad a 100°C (212°F) 
Índice de viscosidad 
Punto de congelación 
Punto de inflamación  
TBN 

 

SAE J 300 
ASTM D1298 
ASTM D445 
ASTM D445 
ASTM D2270 
ASTM D97 
ASTM D92 

ASTM D2896 

 

5W-40 

0.856 

89.5mm²/s 

14.5 mm²/s 
169 
-33°C / -27.4°F 
230°C / 446°F 

8.9 mg KOH/g 
 


