
DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 

Lubrificante 100% sintético, multiviscoso SAE 5W-30 aprovado e 

recomendado pela Ford para motores a gasolina, etanol, flex, GNV e 

Diesel. Sua formulação conta com a tecnologia TAS ® oferecendo 

proteção química, térmica e mecânica. Elaion F50 E foi desenvolvido 

para garantir economia de combustível, proteção do motor mesmo 

em períodos estendidos de troca e em condições severas de uso, 

minimizando o desgaste das peças. 

 

APLICAÇÃO 

 

Motores 4 tempos a gasolina, etanol, flex, GNV e  a Diesel, que 

requeiram as especificações Ford: WSS-M2C913-D e C ou demais 

especificações mencionadas nesta ficha técnica. 

 

ATRIBUTOS 

 

• Se destaca pela compatibilidade com diversos tipos de 

combustíveis; 

• Sua exclusiva Tecnologia Anti-Stress TAS® contempla: 

- Economia de combustível; 

- Máxima proteção contra o desgaste nas partes de altas pressões 

de contato; 

- Máxima resistência aos fenômenos de oxidação, mantendo 

por mais tempo as propriedades do lubrificante, como sua 

capacidade de neutralização; 

- Ótima fluidez durante a partida a frio, minimizando o desgaste; 

- Excelente resistência da película lubrificante em condições 

severas de uso; 

- Excelente capacidade de limpeza, retardando a formação de 

borras e mantendo a fuligem em suspensão. 
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LUBRICANTES AUTOMOTIVOS ELAION F50E 



Ensaios Unidades 
Método 

ASTM ELAION F50E 

Os valores apresentados não constituem as especificações do produto, 

os mesmos são dados típicos representativos de produção. 

ANÁLISES TÍPICAS DO LUBRIFICANTE 

NÍVEIS E ESPECIFICAÇÕES 

 

• Ford: WSS-M2C913-D (abrange também as series A, B e C da norma)  

• API SL 

• ACEA A1/B1 e A5/B5 

• Renault RN0700 

 

ENVASES 

 
 Consulte seu representante comercial.  
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YPF se reserva a todos os direitos de  

realizar modificações nos dados presentes 

sem aviso prévio. 

Consulta técnica 

0800 70 30 990 

ConteComYPF@ypf.com 

www.ypf.com.br 

 

Grau SAE 

Viscosidade @ 100°C 

Índice de Viscosidade 

Ponto de Fulgor 

---- 

cSt 

---- 

°C 

---- 

D-445 

D-2270 

D-92 

SAE 5W-30 

9,85 

167 

225 

INFORMAÇÕES SOBRE SAUDE E SEGURANÇA 

Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do 

produto, entre em contato através do telefone: 0800 70 30 990 

(atendimento 24hs). 

A Ficha de Saúde e Segurança (FISPQ) do produto, com 

informações detalhadas, está disponível em nosso site: 

www.ypf.com.br. 

Ponto de Fluidez °C D-97 -33 

TBN – Número de Base  mg KOH/g D-2896 10,30 
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