
 

 

 

TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 
 

 

Описание на продукта 
Синтетично масло за бензинови и дизелови двигатели (без 

филтър за твърди частици) за леки пътнически и търговски 

превозни средства. Може да се използва за всички видове 

пътища (гъсто движение в населени места или 

автомагистрали), и е подходящо за всеки стил на шофиране, 

особено спортен и високоскоростен. Специално проектирано, 

за да отговори на изискванията на производителите по 

отношение на по-големи интервали между смяната на маслото. 

 

Приложение * 
TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 е продукт, разработен за всички бензинови 

двигатели (мулти-клапанни, с турбокомпресор, със или без катализатори) и всички 

дизелови двигатели (без филтър за твърди частици) - със или без турбо, за употреба в 

леки пътнически автомобили, както и в превозни средства с търговска цел. 

TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 може да се използва за всички видове пътища 

(в градове, както и по главните пътища и автомагистрали), и е особено подходящо за 

тежки условия на управление. То е пригодено за всеки стил на шофиране, особено 

спортен и високоскоростен. 

TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 е специално проектирано, за да отговори на 

изискванията на производителите по отношение на по-големи интервали между 

смяната на маслото.  
* Ръководството на превозното средство трябва да се провери преди да се използва продукта. 

 

Особености и преимущества 
Защита против износване: Това масло осигурява отлична защита, особено срещу 

износване на системата за разпределение. 

Удължава живота на двигателя: Забележителна термична стабилност и устойчивост 

към окисление, това масло може да предотврати всякакви повреди, дори и при 

екстремни условия на ползване. 

Защита на двигателя, чистота и ефективност: Това масло съдържа съставки, които 

разпръскват замърсяванията и пазят двигателя чист, по този начин моторът не губи от 

мощността си. 

По-лесно стартиране на студено: Благодарение на незабавното смазване на всички 

компоненти на двигателя по време на стартиране на студено, TOTAL QUARTZ 9000 

ENERGY 5W-40 осигурява по-дълъг живот на двигателя. 

По-дълги интервали между смяната на маслото: TOTAL QUARTZ 9000 ENERGY 

5W-40 е специално проектирано да отговори на изискванията на производителите по 

отношение на по-големи интервали между смяната на маслото. 
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Спецификации 

Стандарти 
ACEA A3/B4 

API SN/CF (съвместимост с по-стари версии API SM, SL) 

Одобрения 

VOLKSWAGEN 502.00/505.00 

BMW LL-01 

MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.5 

(съвместимост с по-стари версии MB-Approval 229.3) 

PORSCHE A40 

 

Технически характеристики 
Величина Метод Стойност 

Вискозитетен клас Viscosity grade SAE J300 5W-40 - 

Кинематичен вискозитет при  

40°C 
Viscosity at 40°C ASTM D445 89.7 

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 -45 °C 

Обща алкалност Total Base Number (TBN) ASTM D2896 10 mgKOH/g 

 

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. 


