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C.T . Nº 136 (BR)  

 

EXTRAVIDA 
XV 100B 

Descrição do Produto 

Óleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 15W-40 e SAE 20W-50 com 
bom desempenho no controle de fuligem e boas características 
antioxidantes. Lubrificante desenvolvido para cumprir com as exigências 
de motores a Diesel modernos de aspiração comum ou turbo alimentadas. 
Possui excelente desempenho em motores a Diesel de serviço pesado, 
indicado para motores que operem com óleo Diesel com elevados teores 
de enxofre, sua tecnologia garante a limpeza do sistema. Pode ser 
utilizado para substituir o nível de desempenho API CG-4 e anteriores. 
 

Atributos 

 

 Controle de fuligem e desgaste; 
 Proteção contra oxidação; 
 Bom controle da formação de depósitos; 
 Alta resistência a condições severas de trabalho; 
 Recomendado também para máquinas agrícolas; 
 

Análises Típicas 

ENSAIOS UNIDADE MÉTODO ASTM EXTRAVIDA  
XV 100B  

Grau SAE ----- ----- 15W-40 20W-50 
Viscosidade a 100 °C cSt D-445 13,2, - 14,5 18,0 - 20,0 

Índice de Viscosidade (mín.) ----- D-2270 120 149 
Ponto de Fulgor (mín.) ºC D-92 200 200 
Ponto de Fluidez (máx.) °C D-97 -27 -24 
Número de Base Total mg KOH/g D-2896 8,3 8,3 

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

Níveis e Especificações 

15W-40 
 

20W-50 

 API CH-4;  API CH-4; 
 VOLVO VDS-2;  
 MTU Type 2;  

 

 

EMBALAGEM 

Comercializado em bombona 20ℓ, tambor 200ℓ e container 
1000ℓ. 

 

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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