
Fichas de Produto

Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40
Totalmente Sintético

Descrição
Castrol Power 1 Racing 4T, lubrificante 100% sintético para motores 4T de motocicletas de alta performance. Sua
tecnologia é baseada na enorme experiência da Castrol em competições, assegurando o máximo desempenho e
rendimento dos motores mesmo sob as mais severas condições de uso. Sua base sintética e aditivação
proporcionam excelente proteção, maior aceleração e potência, conferindo máxima performance. Possui tecnologia
Trizone Technology™
 

Aplicação
Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40 foi desenvolvido para motocicletas esportivas de alta performance. Sua formulação especial garante
excelente desempenho e proteção em todas as condições de direção.

Cuidados no uso
Saúde e Segurança
 
Evite contato com os olhos e a pele. Em caso de ingestão, consulte médico. Mantenha fora do alcance das crianças.
Produto reciclável: Não despeje em esgotos, cursos d'água ou no solo. A embalagem também é reciclável. Retorne-os
aos pontos de coleta. Fabricante, revendedor e consumidor são responsáveis pelo recolhimento e destinação
adequados do óleo lubrificante usado. O não cumprimento destas obrigações acarreta aos infratores as sanções
legais.
Preserve o meio ambiente.
 

Características Típicas

Teste Método Unidade Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40

Cor ( Visual) Visual - Vermelho

Densidade 20ºC ASTM D4052 g/ mL 0.8505

Viscosidade a 100ºC ASTM D445 cSt 13

Ponto de Fulgor ASTM D92 ºC 200

Prazo de Validade Indeterminado, desde que armazenado tampado, em local limpo e seco.
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Especificações / Atributos
API SL
JASO MA-2
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Esta ficha, bem como as informações nela contidas, são tidas como corretas na data de sua impressão. Os dados fornecidos são baseados em testes padrão,
realizados em condições de laboratório, e são fornecidos apenas como referência. Recomenda-se ao usuário verificar se está  utilizando a última versão desta
ficha. É de responsabilidade do usuário avaliar e usar os produtos com segurança, verificar se são adequados para a finalidade pretendida e cumprir todas as
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.

Castrol Brasil Ltda., Avenida Itaóca, 2400, Inhaúma, Rio de Janeiro/RJ - Brasil
Fone: +55 11 4133-7899
www.castrol.com.br  
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