Informação do Produto
UM PRODUTO DA ASHLAND CONSUMER MARKETS, UMA UNIDADE DE NEGÓCIO DA ASHLAND INC.

VALVOLINE ATF +4™
Valvoline ATF +4 é um fluido de transmissão automática exclusivamente formulado para que atenda as especificações Chrysler MS9602. Ele é projetado para atuar no enchimento de fábrica para todos os modelos 1998 e posteriores com transmissões automáticas Chrysler
Corporation e transeixos. É totalmente compatível com todas as transmissões que requerem Mopar ATF + ®, Mopar ATF + 2 ™ e Mopar ATF +
3 ™. Valvoline ATF + 4 ™ é para uso em todos as aplicações que especifiquem Mopar ATF + 4 ou Tipo MS-9602 fluido.

As vantagens do Valvoline ATF +4™:


Aumento na vida útil : Estabilidade térmica melhorada para aumentar a vida útil do óleo.



Melhor estabilidade da viscosidade: Estabilidade melhorada para uma operação de transmissão consistente.



Aperfeiçoamento de fricção : Propriedades específicas para um engate suave da embreagem.



Proteção contra corrosão e desgaste : Contém aditivos especiais para evitar corrosão e desgaste para uma vida mais longa



Proteção anti-espumante : Contém aditivo para reduzir a formação de espuma.

Características
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt

7,5

Viscosidade Cinemática 40°C, cSt

34.1

Índice de Viscosidade

198

Ponto de Fluidez, °C,

-48

Viscosidade Brookfield, cP à -40ºC

9.000

Densidade 60°F

0.8506

Ponto de Fulgor, °C

196

Aparência

Límpido

Nível de Performance
Mopar ATF+ MS 7176®
Mopar ATF+2® MS 7176
Mopar ATF+3™
Mopar ATF+4™
Código de Produto
Caixa 6 x0,946 L

06VA822348

Saúde/ Segurança e Meio Ambiente
Evite o contato com os olhos e a pele. Em caso de irritação ou ingestão, consulte um médico. Para mais informações, consulte a FISPQ do produto.
Óleo lubrificante usado é um resíduo perigoso que provoca contaminação na água e no solo quando descartado no meio ambiente. Retorne o óleo
usado ao revendedor. A embalagem não é biodegradável, por isso deve ser separada e enviada para reciclagem. Em caso de derramamento recolha o produto
com material absorvente e destine o resíduo de acordo com a legislação ambiental (Resolução CONAMA 362/05).

Contatos


CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DE EMERGÊNCIA : 0800 891 4368



CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: GRANDE SÃO PAULO 011 3060-6420 E DEMAIS REGIÕES 0800 11 3556

Todas as informações contidas neste boletim baseiam-se em dados disponíveis na data de sua publicação reservando-nos o direito de realizar quaisquer modificações a qualquer momento sem prévio aviso.

www.valvoline.com.br
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