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QUARTZ 7000  10W40 

 
 
 
 

 

Din 2008 QUARTZ 7000 10W-40 beneficiaza de o noua formula imbunatatita, obtinuta prin tehnologie de 
siteza. Calitatea uleiurilor de baza si a aditivilor folositi asigura acestui lubrifiant calitati remarcabile. 

 
 
 
 

• TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 – a fost dezvoltat pentru a satisface cerintele tehnice ale motoarelor pe benzina si 
Diesel (pentru autovehiculele de pasageri si vehiculele industriale mici sau medii). 

• TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 – este adaptat motoarelor cu turbo-alimentare si motoarelor cu sistem multi-
supapa. 

• TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 – este recomandat in conditii de exploatare normala ( trafic urban). 

• TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 – este perfect adaptat autovehiculelor echipate cu catalizator si celor care utilizeaza 
combustibili fara plumb sau gaz petrolier lichefiat. 

 
 

 
 

   Specificatii   ACEA 2007  A3/B4 
    API     SL/CF 
 
   Aprobari ale producatorilor PEUGEOT, CITROEN Benzina si Diesel –  

PSA B71 2294 si PSA B71 2300 
   de echipamente de origine MB   229.1 
    VOLKSWAGEN  501.01 / 505.00 
       
 
 
 
   Formularea TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 asigura: 

• O buna rezistenta la oxidare. 

• Excelenta curatire a motorului. 

• Excelente proprietati anti-uzura, ce protejeaza componentele sensibile ale motorului (distributie, segmenti, 
piston, camasa). 

• Prelungirea duratei de viata. 

 
 

 
 

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40 Unitati de masura Clasa SAE 10W-40 

Densitatea la 15ºC kg/m³
 

873,6 

Vascozitatea la 40ºC  mm²/s 96,8 

Vascozitatea la 100ºC mm²/s 14,81 

Indicele de vascozitate - 160 

Punctul de inflamabilitate Cleveland ºC 232 

Punctul de curgere ºC - 24 

     Valorile parametr ilor reprezentat in tabel, au caracter informativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lubrifiantul uti lizat în baza recomandărilor ş i pentru aplicaţii le  pentru care a fost destinat, nu prezintă riscuri particulare.  
Fişa de securitate, în conformitate cu reglementările UE, se poate obţ ine prin intermediul consultantului nostru tehnic  şi comercial. 

 
Acest document reprezintă o traducere a specifica ţiei ule iului QUARTZ 7000 10W-40.   
Pentru conformitate, Asistenţă Tehnică  TOTAL LUBRICANTS ROMANIA S.A. – Mihaela Fil ipescu  
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