
 
 
 

CEPSA  DIESEL  TURBO  SHPD  15W40 
 
Óleo para aplicações “Diesel Pesado” com um rendimento muito alto, ultrapassando, devido à sua formulação 
actual “anti-fuligem” os níveis SHPD existentes quando são utilizados em motorizações Euro 1 e Euro 2 usando 
gasóleos com um conteúdo de enxofre alto ou baixo. 
 
UTILIZAÇÃO  Pela sua “polivalência”, em todo tipo de motorização diesel de 

potência e prestações elevadas. 
  Em veículos Ligeiros, Médios e Pesados que, pelo seu desenho Euro 

1e Euro 2, necessitem um óleo lubrificante de “rendimento superior” 
face à formação de “fuligem” e espessamento do óleo no cárter. 

  Quando sejam necessárias mudanças de óleo prolongadas ou mais 
alargadas. 

  Nas Obras Públicas e Minaria  quando seja necessário um lubrificante 
de baixo consumo e qualidade “superior” aos recomendados 
normalmente para esta aplicação. 

  
  
PRESTAÇÕES  Considerado de qualidade “universal” satisfaz e ultrapassa a maior 

parte das Especificações de Alta Gama que os Construtores de 
Veículos Pesados necessitam presentemente. Máxima protecção no 
“polimento de camisas”. Reduz mais de 40 % os limites impostos pela 
MERCEDES BENZ para a sua qualificação 228.3.  

  Aditivação de última geração “baixa em cinzas” e capaz de passar o 
severo ensaio Caterpillar 1N  em limpeza do pistão. 

 

 
NÍVEIS DE QUALIDADE      API CH-4  ACEA E5    MB 228.3 
     Mack EO-M Plus  MAN 3275                    Volvo VDS-2 
     MTU Type 2  RVI RD-2          Cummins CES 20076 
     CAT ECF-1  ZF TE-ML 04C-07C  
                           

 
SEGURANÇA, HIGIENE E MEIO AMBIENTE 
Existe a correspondente Ficha de Dados de Segurança conforme a legislação vigente. A documentação em 
questão proporciona informação relativa à perigosidade do produto, precauções durante a sua manipulação, 
medidas de primeiros socorros e dados ambientais disponíveis. 
 

CARACTERÍSTICAS  TÍPICAS 
 
CARACTERÍSTICAS NORMA ASTM CEPSA DIESEL TURBO SHPD 
Grado SAE ... 15W40 

Densidade 15 oC, g/cc D-4052 0,8865 
Viscosidade cSt a 100 oC D-445 14,25 
P. Inflamação V/A, oC D-92 230 
P. Congelação, oC D-97 -30 
T.B.N. mg KOH/g D-2896 8,2 
 
 
Os valores das características típicas que figuram na tabela, são valores médios dados a título indicativo e não constituem uma garantia.   
Estes valores podem ser alterados sem aviso prévio. 
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