Informações sobre o produto
Óleo para embraiagens multidisco
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Descrição
Óleo para caixas de velocidades de alto rendimento
especialmente desenvolvido para tracções às quatro
rodas, Quattro e 4motion com um excelente índice de
viscosidade, uma elevada resistência ao cisalhamento
e um valor de fricção extraordinário em todas as
condições de funcionamento. Protege de forma
eficiente contra o desgaste, a formação de espuma e a
corrosão. Garante uma transmissão de força ideal em
todos os veículos com tracção às quatro rodas.

aquando da mudança de óleo. Respeitar as normas e
especificações do fabricante do veículo ou do grupo.

Características

Embalagens disponíveis

- excelente protecção contra o desgaste
- excelente estabilidade ao cisalhamento
- valor de fricção ideal em todas as condições de
funcionamento
- protege de forma segura contra a formação de
espuma
- índice de viscosidade extremamente elevado
- protecção ideal contra a corrosão

1 l Lata plástico

21419
D-GB-I-E-P

A nossa informação baseia-se em estudos
cuidadosos e pode ser considerada fiável,
contudo só pode aconselhar sem compromisso.

A LIQUI MOLY também recomenda este produto
para veículos ou grupos para os quais se
exigem as seguintes especificações ou
números de peças originais de reposição
GM • Opel • Volvo • VW G 052 175 (TL 52175) • VW G
055 175 (TL 52175-X) • VW G 060 175 (TL 52175-Y)

Dados técnicos
Densidade a 15°C

0,85 g/cm³
DIN 51757

Viscosidade a 40°C

27,5 mm²/s
ASTM D 7042-04

Viscosidade a 100 °C

5,7 mm²/s
ASTM D 7042-04

Índice de viscosidade

155
DIN ISO 2909

Ponto de fluidez

-60 °C
DIN ISO 3016

Ponto de inflamação

230 °C
DIN ISO 2592

Côr / aspecto

gelblich

Campos de utilização
Para sistemas de tracção às quatro rodas com
embraiagens Haldex das marcas Audi, Opel, Seat,
Skoda, Volkswagen e Volvo.

Utilização
Pode-se misturar com restos de óleo de base mineral
que ficam nas engrenagens/accionamentos de eixo
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