
 

 

 

TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 
 

 

Описание на продукта 
TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 е синтетично двигателното 

масло, което покрива най-строгите изисквания и за бензинови и 

за дизелови двигатели. TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 е особено 

подходящо за коли с турбокомпресори, мулти-клапанни и с 

дизелов двигател с директно впръскване на горивото. 

Това моторно масло може да се използва при най-трудните 

условия на шофиране (автомагистрали, концентриран трафик в 

града...), и се приспособява към всички видове шофьори, най-

вече за спортен или интензивен стил на управление, подходящо 

е за всеки сезон. 

Перфектно адаптирано към двигатели с каталитични конвертори и всички автомобили, 

използващи безоловен бензин или втечнен нефтен газ (LPG). 

 

Особености и преимущества 
Защита против износване: Това масло осигурява оптимална продължителност на 

живота на двигателя с неговите противоизносни свойства, които защитават най-

чувствителните части на двигателя. 

Устойчивост на окисляване: Този лубрикант позволява изключително дълги 

интервали на смяна. 

Защита на двигателя, чистота и ефективност: Това масло съдържа ингридиенти, 

които разсейват отлаганията и пазят двигателя чист, по този начин той запазва 

максималната си мощност. 

По-лесно стартиране на студено: Отлична течливост, перфектно пригодена за студен 

старт в екстремни климатични условия, осигурява добра защита на механичните части 

при висока температура. 

Течливост: Изключителна плавност, която намалява триенето и следователно създава 

значителни икономии на гориво и намалява емисиите на CO2. 

Напълно синтетично масло за високо и постоянно качество на смазката. 

 

Спецификации 

Стандарти 
ACEA A3/B4 

API SN/CF 

Одобрения 

PSA PEUGEOT CITROEN B71 2296 

VOLKSWAGEN 502.00 / 505.00 

BMW LL-01 

MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.3 

PORSCHE A40 
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Технически характеристики 
Величина Метод Стойност 

Вискозитетен клас Viscosity grade SAE J300 5W-40 - 

Плътност при 15°C Density at 15°C ASTM D1298 855 kg/m3 

Кинематичен вискозитет при  

40°C 
Viscosity at 40°C ASTM D445 90 

mm²/s 

(cSt) 

Кинематичен вискозитет при 

100°C 
Viscosity at 100°C ASTM D445 14.7 

mm²/s 

(cSt) 

Индекс на вискозитета Viscosity index ASTM D2270 172 - 

Температура на 

възпламеняване 
Flashpoint ASTM D92 230 °C 

Температура на течливост Pour point ASTM D97 -39 °C 

 

Препоръки за употреба 
Преди употреба на продукта, трябва да се прегледа ръководството за поддръжка на 

превозното средство. Смяната на масло трябва да се извършва в съответствие с 

препоръките на производителя. 

Продуктът не трябва да се съхранява при температура над 60°C, на пряка слънчева 

светлина и при условия на екстремни температурни колебания. 

Когато продукта не се употребява, той трябва да се поставя в хоризонтално положение, 

за да се избегне евентуално нахлуване на вода и заличаване на етикета. 

 

Здраве, безопасност и околна среда 
Въз основа на наличната токсикологична информация, този продукт не трябва да има 

никакви вредни последици за здравето, при условие, че се използва по предназначение 

и в съответствие с препоръките, посочени в информационния лист за безопасност. Този 

продукт не трябва да се използва за цели, различни от тези, за които е предназначен. 

Изхвърлянето на продукта след употреба, да се извършва в съответствие с мерките за 

опазване на околната среда и с местните разпоредби. 


