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Descrição do Produto 

Lubrificante 100% Sintético desenvolvido para cumprir as máximas 
exigências de motores Diesel pesados que operam em transporte. Seu 
desenho surge a partir das diversas tecnologias Euro para motores, seja 
eles de aspiração natural ou não, que incorporam o mais modernos 
sistemas de pós tratamento de gases de escape como o SCR(que requerem 
o uso de Ureia de grau automotivo). Especialmente desenhado para o 
transporte tendo em conta a troca estendida e controle restrito, tanto de 
cinzas quanto de desgaste dos pistões. 

Aplicação 

Desenvolvido para motores 4 tempos, cujas tecnologias vão desde o Euro II 
ao Euro V. Os diferentes cenários onde podem ser empregados são: 

 Transporte urbano e de longa distância de passageiros. 
 Transporte de carga de longa distancia 

Nota: Para motores que solicitem a especificação Scania LDF-3 se 
recomenda o uso do Extravida XV500 10W-40 

Atributos 

 Ideal para serviços de longa distância onde se destaca sua excelente 
resistência  a oxidação em regime constante e elevadas temperaturas, 
controlando o aumento de viscosidade e assegurando desta forma sua 
perfeita fluidez; 

 Excelentes propriedades de dispersão e detergência para a adequada 
limpeza do motor; 

 Neutraliza com eficácia os ácidos formados durante a combustão, 
evitando a corrosão e o desgaste que os mesmos provocam 

 Eficácia no controle de cinzas, tolerando maiores quantidades deste 
contaminante em suspensão e evitando os efeitos nocivos que provoca. 

 Excelente controle de depósitos nos pistões, evitando assim polimento 
das camisas e por consequência diminuindo o consumo de óleo que 
este tipo de desgaste gera. 
 
 

Análises Típicas 

ENSAIOS UNIDADE MÉTODO 
ASTM 

EXTRAVIDA  
XV 500 LD 

Grau SAE ----- ----- 10W-40 
Viscosidade a 100 °C cSt D-445 13,5 

Índice de Viscosidade  ----- D-2270 150 
Ponto de Fulgor  ºC D-92 220 
Ponto de Fluidez °C D-97 -33 
Número de Base Total mg KOH/g D-2896 15 

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

 ACEA E4 / E7 -16 
 MAN M3277/ M3377 
 MB 228.5 
 Volvo VDS-3 
 DQC IV-10 
 Mack EO-N 
 MTU 3 
 Renault RLD-2 

 
 

 

EMBALAGEM 

Comercializado em bombona 20ℓ 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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