Fichas de Produto

Castrol Act>evo Scooter 4T 10W-30
Com tecnologia ACTIBOND MOLECULES™

Descrição
CASTROL ACTEVO SCOOTER com tecnologia ACTIBOND MOLECULES™ é um lubrificante semissintético de
qualidade superior, desenvolvido especialmente para motores 4 tempos de scooters. CASTROL ACTEVO contém
moléculas que aderem e protegem as partes críticas do motor, desde a hora da partida, mantendo seu desempenho.

Benefícios
A fórmula de Castrol ACTEVO 4T contém moléculas “Actibond”. Elas se agarram às partes críticas do motor,
proporcionando uma camada contínua de proteção que age do início até o fim de cada jornada. As moléculas Actibond
continuam protegendo até quando o motor está desligado. Dessa maneira, no momento da partida a frio, o motor já
estará protegido.
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Características Típicas
Teste

Método

Unidade

Castrol Act>evo Scooter 4T 10W-30

Densidade @ 15C

ASTM D4052

g/ml

0.88

Viscosidade, cinemática 100C

ASTM D445

mm²/s

11

Viscosidade, CCS -25C (10W)

ASTM D5293

mPa.s (cP)

6486

Viscosidade, cinemática 40C

ASTM D445

mm²/s

72

Índice de Viscosidade

ASTM D2270

None

144

Ponto de Fulgor, PMCC

ASTM D93

°C

204

Especificações / Atributos
API SL
JASO MA-2

Armazenamento
Mantenha fora do alcance de crianças. Evite contato com os olhos e a pele. Não ingerir. Se for necessário consultar um
médico, tenha em mãos a embalagem ou rótulo. Leia o rótulo antes de utilizar o produto. A Ficha de Informações de
Segurança de Produtos Químicos deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio do SAC 0800 7040 720. O
descarte inadequado do óleo lubrificante e sua embalagem contaminam água e solo. Fabricantes, importadores,
distribuidores, comerciantes e consumidores têm responsabilidade compartilhada pela sua devolução e destinação.
Lubrificante usado e/ou contaminado e sua embalagem devem ser reciclados. Consumidor, devolva-os onde os
comprou ou nos postos de serviços automotivos. Preserve o meio ambiente. O método recomendado para tratamento
e disposição dos óleos é o processo de rerrefino.
TELEFONE DE EMERGÊNCIA: 0800 7040 720.
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leis e todos os regulamentos aplicáveis, bem como instruções do fabricante do veículo/equipamento. A FISPQ (Ficha de Saúde e Segurança para Produtos
Químicos) está disponível na sede da Castrol para todos os produtos Castrol e deve ser consultada para informações apropriadas relacionadas à estocagem,
manuseio seguro e descarte do produto. A BP plc e suas subsidiárias não assumem nenhuma responsabilidade por danos ou lesões resultantes do uso irregular
do produto, da não observância das recomendações ou dos perigos inerentes à natureza do material.
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