
 
 

 

Gulf Ultrasynth Protect 0W-16 
Óleo de motor sintético com conservação de recursos e baixo HTHS 

 
Descrição do produto 

Gulf Ultrasynth Protect 0W-16 é um lubrificante de alta tecnologia especialmente desenvolvido para os 
modernos motores de alto rendimento a gasolina e etanol (Flex) e motores turbo alimentados para carros de 
passeio, veículos utilitários esportivos, vans e caminhões leves. Formulados com óleos básicos sintéticos e 
aditivos especialmente selecionados para fornecer proteção aos modernos motores equipados com injeção 
direta turbo alimentados dos efeitos prejudiciais do possível fenômeno de pré-ignição em baixa velocidade, 
proteção do sistema de emissão e turbocompressores. Sua formulação de baixo HTHS ajuda a melhorar ainda 
mais a economia de combustível em comparação com os óleos de especificação ILSAC GF-6A. Fornece 
excelente proteção contra desgaste, depósitos e acúmulo de lodo. Atende a API SP de maior qualidade com 
conservação de recursos ILSAC GF-6B. 

 

Características e Benefícios 

• A mais recente tecnologia de aditivos aliada à base sintética proporciona menor formação de lodos, 
maior limpeza do pistão, proteção do turbocompressor, excelente compatibilidade com selos e 
vedações, maior durabilidade do sistema de exaustão e maior proteção contra o desgaste. 

• Fornece excelente lubrificação a baixas temperaturas e protege o motor em altas temperaturas. 

• Os modificadores especiais de atrito usados nos óleos com conservação de energia melhoram e 

retêm a economia de combustível.  

• Características de volatilidade superior reduzem o consumo de óleo e as emissões de poluentes.  

• Formulado para fornecer proteção ao fenômeno LSPI (Low Speed Pre-Ignition, pré-ignição em baixa 
velocidade) e proteção ao desgaste da correia dentada em modernos motores a gasolina e etanol 
(Flex) equipados com injeção direta e turbo alimentados.  

•  

Aplicações 
• Motores a gasolina e etanol Flex) norte-americanos, europeus e japoneses de alta performance para 

carros de passeio, veículos utilitários esportivos, vans e caminhões leves onde a API SP, SN Plus, 
ILSAC GF-6B SAE 0W-16  

• Adequado para modernos motores a gasolina e etanol (Flex) com injeção direta e turbocompressor, 
onde é necessária proteção contra pré-ignição em baixa velocidade e óleos de baixa viscosidade 
(SAE 0W-16). 
 

Nota: Não é adequado para os veículos que utilizam outros óleos de grau SAE 0W-16. Entre em contato com o 
representante da Gulf para tal exigência 

Especificações, aprovações e propriedades típicas 
Tem as seguintes aprovações 0W-16 

API SP (Conservação de Recursos), API SN Plus, API SN, ILSAC GF-6B X 

Propriedades Típicas 

Parâmetros de teste Método ASTM Valores Típicos 

Viscosidade @ 100 ºC, cSt D 445 7.2 

Índice de Viscosidade D 2270 164 

Ponto de fulgor, ºC D 92 228 

Ponto de fluidez, ºC D 97 - 48. 

TBN, mg KOH/g D 2896 7.4 

Densidade @ 15ºC, Kg/l D 1298 0.846 

CCS, cP (a -35°C) D 5293 4980 

MRV, cP (a -40°C) D 4684 41400 

HTHS, cP D 4683 2.32 
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As propriedades acima mencionadas são típicas e pequenas variações podem ocorrer em condições normais de produção, sem qualquer interferência no desempenho do produto. Tais 

informações são baseadas no histórico de cada produto e não devem ser interpretadas como garantia de desempenho. Para isso, siga as recomendações do fabricante do equipamento 
quanto ao nível de desempenho e grau de viscosidade. Estas informações são consideradas corretas na data da publicação. A Gulf se reserva o direito de alterar, modificar ou substituir 
produtos e especificações sem aviso prévio. 


