
GEOTEX® MA
SAE 40

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Geotex MA SAE 40 é um produto elaborado com
básicos minerais e aditivos de média cinza para
motores estacionários que utilizem o gás natural como
combustível.

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR
O Geotex MA SAE 40 proporciona:

• Resistência à oxidação - sua formulação
específica garante uma proteção excelente contra
oxidação e formulação de ácidos.

• Baixo acúmulo de carbono nas válvulas de
admissão e exaustão - em função da aditivação
de média cinza e básicos utilizados.

• Excelente proteção contra verniz e borra -
sua formulação específica de média cinza protege
contra a oxidação e formação de ácidos.

APLICAÇÕES
O Geotex MA SAE 40 é recomendado para motores
estacionários de dois e quatro tempos quando
requerido um óleo de classificação API CF, de média
cinza, baixo fósforo e baixo zinco. Ideal para gás
natural de baixo ou médio grau de limpeza.

Pode ser utilizado em diversos compressores de gás
natural (conhecidos como motocompressores) quando
indicado pelo fabricante o mesmo óleo do motor.

O Geotex MA SAE 40 atende:

• Categorias de serviço API 
— CF
Produto(s) fabricado(s) no Brasil.
Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as 
condições de operação e de manutenção do equipamento. 
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Geotex® MA — Continuação
CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto.

Grau SAE Método ASTM 40

Código do Produto SAP 702920
Código da FISPQ 15444
Densidade a 20ºC D4052 0,8870
Viscosidade Cinemática

cSt a 40ºC
cSt a 100ºC

D445
D445

124,6
13,55

Índice de Viscosidade D2270 104
Ponto de Fulgor, COC, ºC D92 238
Ponto de Fluidez, ºC D97 -15
TBN, mgKOH/g D2896 6,6
Cinza Sulfatada D874 0,59
Fósforo, ppm 280
Zinco, ppm 280
Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as
condições de operação e de manutenção do equipamento. 
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