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Descrição do Produto 

Óleo lubrificante mineral, multiviscoso SAE 15W-40 e SAE 20W-
50, desenvolvido para veículos equipados com qualquer tipo de 
motor. Recomendado para requerimentos de potência e exigência 
moderada. Desenvolvido para atender ao nível de qualidade API 
SN, proporcionando uma melhor proteção em altas temperaturas 
e diminuindo o depósito nos pistões. Possui boa capacidade 
dispersante e o seu perfeito comportamento viscosimétrico 
aperfeiçoa seu desempenho. ELAION F 10B lubrificante Premium 
para motores naturalmente aspirados ou turboalimentados. 
Apresenta bom controle do Stress. 

Atributos 

 Desenvolvido com a tecnologia TAS; 
 Ótimo desempenho, com classificação API máxima: API SN; 
 Apto para motores a Gasolina, Etanol, GNV e flex; 
 Bom controle do STRESS, condições severas de operação; 
 
Análises Típicas 

ENSAIOS UNIDADE MÉTODO  
ASTM 

ELAION F 10 B  

Grau SAE ----- ----- 15W-40 20W-50 
Viscosidade a 100 °C cSt D-445 13,8 – 15 17,0 – 21,0 

Ponto de Fulgor (mín.) ºC D-92 200 210 
Ponto de Fluidez (máx) 
TBN – Número de Base 
Total (mín.) 

°C 
mg KOH/g 

D-97 
D-2896 

-27 
8,0 

-27 
5,5 

Os valores apresentados não constituem as especificações do produto, os mesmos são dados 
típicos representativos de produção. 

 Níveis e Especificações 

 API SN 
 
 
 

EMBALAGEM 

Comercializado em caixa 12x1ℓ e tambor 200ℓ. 

 

PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA  

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do 
produto, entre em contato através do telefone 0800 70 30 990. 
Caso seja necessário, você poderá encontrar mais 
informações na ficha de segurança (FISPQ) do produto. A 
mesma está disponível em nossa página na internet 
www.ypf.com.br 
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