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Controle o aquecimento

Maximize a eficiência. Visite pli-petronas.com/en-gb/motoring/car-engine-oil/petronas-syntium



Os motores modernos funcionam 
a temperaturas cada vez mais 
elevadas como nunca

Com a redução do seu tamanho os motores 
mais compactos circulam com temperaturas 
incríveis e o tráfego congestionado 
do para-arranca aumenta, ainda mais 
as temperaturas de funcionamento, 
as condições não poderiam ser mais 
desafiantes e difíceis para um lubrificante.  
A temperatura excessiva é o inimigo, 
causando formação de depósito, 
oxidação e rutura térmica, tudo o 
que reduz a eficiência do motor.

A perda de energia gera ainda 
mais aquecimento

A maioria dos motores de combustão 
interna (ICE) apenas convertem cerca de 
35% do combustível em potência. 
A restante energia não é convertida 
numa função útil, ao invés é perdida e 
dissipada sobretudo como aquecimento. 
Isto não danifica apenas o motor, a perda 
de energia que ocorre desta forma é 
insustentável para o nosso planeta.

Controle 
o aquecimento

O aquecimento está empenhado 
em utilizar a energia  
de forma mais eficiente
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Não perca  
uma única gota  
de energia

A energia é demasiado preciosa 
para ser desperdiçada

Seja por nós próprios ou pelo planeta, 
a energia é um recurso precioso. Para 
tirar o máximo proveito e para atingir 
o máximo de eficiência, necessita 
controlar o aquecimento, manter o 
arrefecimento e colocar o seu foco na 
sua energia de uma forma prudente.

É exatamente o que se passa por baixo do 
capô de um automóvel, o motor necessita 
estar arrefecido em relação ao aquecimento 
agressivo e manter a sua temperatura 
ótima para evitar a perda de energia e 
para que o desempenho seja o melhor.

O controlo do aquecimento é essencial 
para uma condução eficiente e sustentável. 

PETRONAS Syntium ajuda o seu 
automóvel a fazer o máximo por 
cada gota de energia disponível, ao 
maximizar a sua eficiência controlando 
o aquecimento que danifica o motor.

• A tecnologia CoolTechTM controla o 
aquecimento, reduzindo o desgaste e os 
depósitos, aumentando o tempo de vida 
das peças e fornecendo um desempenho 
eficiente durante mais tempo.

• A tecnologia CoolTech+TM, com a sua 
capacidade aumentada em controlar 
o aquecimento gerado pela atrito, 
maximiza a eficiência do automóvel 
ao reduzir as emissões e o consumo 
de combustível em até 3%*.

PETRONAS Syntium  |  Catálogo de Produto 54 PETRONAS Syntium  |  Catálogo de Produto



Graças às suas fortes cadeias de moléculas, o  
PETRONAS Syntium com tecnologia CoolTechTM  
elimina de forma mais eficaz o aquecimento motivado pelo 
atrito e pela combustão para proporcionar uma excelente 
resistência à oxidação, 68% melhor que os parâmetros 
de referência da indústria†. Isto mantém o desempenho  
entre no período de utilização entre mudanças do óleo, 
protegendo a eficiência e o desempenho do seu motor.

Manutenção  
do Desempenho

Até 68% na melhoria da resistência à oxidação†

Maximize 
a Eficiência

Ao lubrificar melhor as peças móveis para reduzir 
o atrito e consequentemente o aquecimento, o 
PETRONAS Syntium com tecnologia CoolTech+TM  
diminui as emissões e o consumo de combustível 
em até 3%*, para uma condução mais sustentável, 
mais economicamente viável e eficiente.

Maior 
Eficiência

Até 3% de mais economia em combustível e emissões mais baixas*

A sua capacidade superior em resistir aos danos  
do motor e a manter o arrefecimento significa que o 
PETRONAS Syntium com tecnologia CoolTechTM  
disponibiliza até 37,8% de melhoria da proteção das peças 
principais contra os depósitos prejudiciais e desgaste**, 
bem como uma limpeza excelente, para um tempo de 
vida maior do motor e custos de manutenção inferiores.

Proteção 
Reforçada

37,8 % melhor  na proteção contra o desgate das peças principais**

A  constante alternancia de utilização entre o motor  
de combustão interna (ICE) e uma unidade de potência 
elétrica coloca uma exigência maior no motor de um 
automóvel híbrido, e no seu lubrificante também. Ao reduzir 
o aquecimento gerado pelo frequente atrito do para-
arranca, o PETRONAS Syntium com tecnologia CoolTech+TM 
possibilita até 38% melhor proteção contra o desgaste 
das partes móveis††, para disponibilizar um desempenho 
ótimo, mais economia de combustível e menos emissões. 

Maior 
Sustentabilidade

38% melhor proteção contra o desgaste das partes móveis do motor††
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Up to
CoolTech+TM

Com a sua capacidade superior em controloar o 
aquecimento pela redução do atrito, a tecnologia 
CoolTech+TM representa a nossa tecnologia de ponta 
em fluidos, reduzindo as emissões e o consumo 
de combustível em até 3%*, e para poupar  
dinheiro e reduzir o impacto ambiental da sua 
condução, mesmo quando o óleo está usado.

Maior 
Eficiência 

A tecnologia CoolTechTM controla o 
aquecimento, reduzindo o desgaste e os 
depósitos, aumentando o tempo de vida 
das peças e fornecendo desempenhos 
eficientes durante mais tempo.

Proteção e 
Desempenho 
Reforçados

Syntium 7000 LL 0W-20 

*Com base no teste padrão de SEQUÊNCIA VIE da indústria, em comparação com o limite API SP

A melhoria da eficiência reduz  
o aquecimento global gerado pela 
combustão, mantendo o motor a 
uma temperatura de funcionamento 
ótima, reduzindo simultaneamente 
as emissões de CO

2
.

Proteção  
Reforçada
O PETRONAS Syntium atinge as 
zonas principais mais interiores do 
motor, disponibilizando uma proteção 
imediata a partir do momento 
que o motor arranca e previne 
os depósitos, para aumentar o 
tempo de vida das peças e diminuir 
os custos de manutenção.

Manutenção  
do desempenho  
Manutenção do desempenho Graças às  
suas excecionais  fortes cadeias de moléculas, 
o PETRONAS Syntium disponibiliza uma 
resistência  excelente à oxidação, para 
controlar os depósitos, o atraso no 
espessamento do óleo  mantendo uma 
película de proteção estável. O resultado? 
Desempenho máximo do motor 
até à próxima revisão agendada.

37,8 % melhor  na proteção contra o desgate das peças principais

Até 68% na melhoria da resistência à oxidação

**Com base no teste padrão de SEQUÊNCIA IVB da indústria, em comparação com o limite API SP.  
†Com base no teste padrão de SEQUÊNCIA IIIH da indústria, em comparação com o limite API SP.  
††Com base no teste padrão de SEQUÊNCIA VIII da indústria, em comparação com o limite API SP. 

10 2 3 4 5

% Benefício de economia de combustível

7000 LL 0W-20 
Melhoria total da 

 economia de combustível
5%

7000 LL 0W-20 
Retenção da Economia 

de Combustível
2.2%

7000 LL 0W-20 
Melhoria na poupança 

de combustível
3%

6 7

API SP LIMIT (3.8%)

API SP LIMIT (1.8%)

Teste de Melhoria de Economia  
de Combustível (maior é melhor)*

Até 3% de melhoria na poupança de combustível*

22% melhor que o  Limite API SP

32% melhor que o  Limite API SP

more fuel
efficiency*
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A PETRONAS é o parceiro oficial em tecnologia  
por 8 vitórias no Campeonato Mundial de Fórmula 1  
da FIA, da Equipa MERCEDES-AMG PETRONAS de  
Fórmula 1, fornecendo alto desempenho, óleo de motor 
produzido especificamente, bem como outros 
lubrificantes, massas lubrificantes e fluidos.

A parte principal do sucesso da equipa deve-se à 
capacidade única do carro converter combustível em 
trabalho útil. A maioria dos motores apenas converte cerca 
de 35% da energia potencial do combustível em potência.  
A tecnologia da PETRONAS permite que os carros da Equipa 
MERCEDES-AMG PETRONAS de Fórmula 1 atinjam mais de 
50% de eficiência térmica, fazendo com que seja o motor 
de corrida mais eficiente alguma vez criado.

Os nossos técnicos são líderes mundiais quando se trata de 
maximizar o potencial de cada gota de energia, e colocam 
toda a sua experiência a trabalhar nos carros híbridos mais 
rápidos do mundo, desenvolvendo fluidos avançados para 
condutores em todo o mundo.

A capacidade do PETRONAS Syntium atingir e fazer o 
arrefecimento das peças principais do motor, controla o 
aquecimento que danifica, reduz o desgaste e mantém um 
desempenho ótimo, permitindo que o carro converta a 
quantidade máxima de energia do combustível em potência, 
para uma condução mais sustentável e eficiente.

Da equipa 
que está na 
retaguarda do 
motor de corrida 
mais eficiente 
do mundo

A tecnologia da PETRONAS  
permite que os carros da Equipa  

MERCEDES-AMG PETRONAS de 
Fórmula 1 atinjam  mais de 50%   de eficiência  térmica  fazendo com que seja o motor  

de corrida mais eficiente  
alguma vez criado. 
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Especificações:

• JASO GLV-1

Nota: Consulte sempre o manual do utilizador para 
verificar o grau de viscosidade recomendada  
e as especificações para o seu veículo em concreto.

PETRONAS Syntium 7000
0W-8

Disponível: 1L-5L-200L  

Código: 70727

Descrição e Aplicações

O PETRONAS Syntium 7000 0W-8 é um lubrificante totalmente sintético formulado com 
tecnologia CoolTech™ que controla eficazmente o aquecimento, a resistência à oxidação 
prevenindo a degradação do lubrificante e a criação de depósito, para proteger as peças e 
manter a eficiência do motor durante todo o intervalo de mudança do óleo.

O PETRONAS Syntium 7000 0W-8 está especialmente concebido para cumprir com as 
exigências dos veículos de alto desempenho mais recentes e cumpre com a especificação 
JASO GLV-1 (consulte, por favor o manual de utilizador).

Está formulado com uma tecnologia de “Low SAPS” amiga do ambiente para assegurar o 
máximo desempenho dos dispositivos de pós-tratamento de exaustão.

Também se adequa a motores naturalmente aspirados e injeção direta turbocomprimida a 
gasolina de veículos de passageiros que circulem em condições extremas (consulte por favor o 
manual de utilizador).

Graças à nossa experiência em Desportos Motorizados, equipados com os mais eficientes 
motores híbridos, desenvolvemos o PETRONAS Syntium, uma gama completa de lubrificantes, 
para ajudar os condutores a maximizarem cada gota de energia.

Benefícios

O PETRONAS Syntium 7000 0W-8 está concebido com a tecnologia CoolTech™ para 
controlar o aquecimento que danifica, disponibilizando um desempenho otimizado e proteção 
através de:
  
• Excelente capacidade de gestão de aquecimento para proteger o motor do aquecimento 

que danifica e proporcionar uma lubrificação ótima em temperaturas extremamente 
baixas, maximizando a eficiência do motor e a potência de saída, reduzindo o consumo de 
combustível e as emissões. 

• Máxima proteção contra o espessamento do óleo causado pela oxidação acelerada do 
lubrificante pela utilização de biodiesel. Graças às suas fortes cadeias de moléculas, que 
ajudam a manter um desempenho estável e a maximizar a eficiência do seu motor durante 
todo o intervalo de drenagem.

• Excelente resistência contra a formação de resíduos causada pela degradação do óleo. 
Controla eficazmente a formação de resíduos no motor, assegurando que todas as peças 
do motor desempenham a sua função na máxima eficiência, maximizando a potência de 
energia e reduzindo as emissões.

• Excelente capacidade de lubrificação para proteção do desgaste anormal no comando de 
válvulas e parede do cilindro, disponibilizando uma defesa vital contra danos no motor que 
levam à deterioração do seu desempenho e ao aumento de emissões. 

• Excelente capacidade de controlo de temperatura excessiva, para prevenir depósitos no 
turbocompressor e no pistão, o que aumenta o tempo de vida das peças do motor, maximizando 
a eficiência do mesmo e proporcionando um máximo desempenho durante mais tempo. 

• Excelente desempenho de limpeza do pistão ao controlar eficazmente o aumento da 
temperatura do pistão causado pela combustão o que conduz a um maior tempo de vida 
do motor e maximizando a potência de saída e a eficiência do combustível.
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PETRONAS Syntium 7000
0W-12

Disponível: 1L-5L-200L 

Código: 70728

Descrição e Aplicações

O PETRONAS Syntium 7000 0W-12 é um lubrificante totalmente sintético formulado com 
tecnologia CoolTech™ que controla eficazmente o aquecimento, a resistência à oxidação 
prevenindo a degradação do lubrificante e a criação de depósito, para proteger as peças e 
manter a eficiência do motor durante todo o intervalo de mudança de óleo.

O PETRONAS Syntium 7000 0W-12 está especialmente concebido para cumprir com as 
exigências dos veículos de alto desempenho mais recentes (consulte, por favor o manual de 
utilizador).

Está formulado com uma tecnologia de “Low SAPS” amiga do ambiente para assegurar o 
máximo desempenho dos dispositivos de pós-tratamento de exaustão. Também se adequa a 
motores naturalmente aspirados e injeção direta turbocomprimida a gasolina de veículos de 
passageiros que circulem em condições extremas (consulte por favor o manual de utilizador).

Graças à nossa experiência em Desportos Motorizados, equipados com os mais eficientes 
motores híbridos, desenvolvemos o PETRONAS Syntium, uma gama completa de 
lubrificantes, para ajudar os condutores a maximizarem cada gota de energia.

Benefícios

O PETRONAS Syntium 7000 0W-12 está concebido com a tecnologia CoolTech™ para 
controlar o aquecimento que danifica, disponibilizando um desempenho otimizado e 
proteção através de:
  
• Excelente capacidade de gestão de aquecimento para proteger o motor do aquecimento 

que danifica e proporcionar uma lubrificação ótima em temperaturas extremamente 
baixas, maximizando a eficiência do motor e a potência de saída, reduzindo o consumo 
de combustível e as emissões.

• Máxima proteção contra o espessamento do óleo causado pela oxidação acelerada 
do lubrificante pela utilização de biodiesel. Graças às suas fortes cadeias de moléculas, 
que ajudam a manter um desempenho estável e a maximizar a eficiência do seu motor 
durante todo o intervalo de drenagem.

• Excelente resistência contra a formação de resíduos causada pela degradação do óleo. 
Controla eficazmente a formação de resíduos no motor, assegurando que todas as peças 
do motor desempenham a sua função na máxima eficiência, maximizando a potência de 
energia e reduzindo as emissões.

• Excelente capacidade de lubrificação para proteção do desgaste anormal no comando 
de válvulas e parede do cilindro, disponibilizando uma defesa vital contra danos no motor 
que levam à deterioração do seu desempenho e ao aumento de emissões. 

• Excelente capacidade de controlo de temperatura excessiva, para prevenir depósitos 
no turbocompressor e no pistão, o que aumenta o tempo de vida das peças do motor, 
maximizando a eficiência do mesmo e proporcionando um máximo desempenho durante 
mais tempo. 

• Excelente desempenho de limpeza do pistão ao controlar eficazmente o aumento da 
temperatura no pistão causado pela combustão o que conduz a um maior tempo de vida 
do motor e maximizando a potência de saída e a eficiência do combustível. 

Nota: Consulte sempre o manual do utilizador para 
verificar o grau de viscosidade recomendada  
e as especificações para o seu veículo em concreto.

Especificações:

• JASO GLV-1
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PETRONAS Syntium 7000 Hybrid 
0W-16

Especificações

• API SP 
• ILSAC GF-6B

Disponível: 5L-200L 

Descrição e Aplicações

O PETRONAS Syntium 7000 Hybrid 0W-16 é um lubrificante totalmente sintético 
formulado com  CoolTech+™ a nossa tecnologia de ponta em fluidos. A nossa tecnologia 
reduz de forma eficaz o atrito entre as peças móveis para reduzir o aquecimento gerado, 
disponibilizando uma proteção aumentada contra o desgaste e uma eficiência ótima do 
motor durante todo o intervalo de drenagem proporcionando um desempenho excelente 
com um baixo consumo de combustível e baixas emissões. 

A passagem constante entre combustão interna (ICE) e uma unidade de potência elétrica 
coloca grandes esforços e exigências num motor de um automóvel híbrido. Se um motor 
está constantemente a parar e a arrancar, o atrito entre as peças do motor aumenta, o que 
provoca um aquecimento excessivo que conduz a um maior consumo de combustível e 
maiores emissões, a um aumento do desgaste e risco de falha do motor. Os veículos híbridos 
exigem, portanto, lubrificantes específicos com características de elevada proteção ao 
desgaste.

O PETRONAS Syntium 7000 Hybrid 0W-16 é um lubrificante específico e adequado 
a veículos híbridos a combustível e elétricos. Está formulado para dar proteção contra 
a pré-ignição a baixa velocidade (LSPI) para veículos a gasolina com injeção direta 
turbocomprimida, e está em conformidade com a especificação API SP mais recente. 

Graças à nossa experiência em Desportos Motorizados, equipados com os mais eficientes 
motores híbridos, desenvolvemos o PETRONAS Syntium, uma gama completa de 
lubrificantes, para ajudar os condutores a maximizarem cada gota de energia.

Benefícios

O PETRONAS Syntium 7000 Hybrid 0W-16 está concebido com a tecnologia CoolTech+™ 
para maximizar a eficiência e saída de potência dos motores mais modernos através de:
  
• Excelente capacidade de gestão de aquecimento para proteger o motor do aquecimento 

que danifica e proporcionar uma lubrificação ótima em temperaturas extremamente 
baixas, maximizando a eficiência do motor e a potência de saída, reduzindo o consumo 
de combustível e as emissões. 

• Excelente proteção contra o desgaste excessivo das capas das bielas, sobretudo em 
condições de carga elevada que poderá conduzir a uma perda de potência e falha no 
motor, assegurando um desempenho máximo durante toda a vida do motor.

• Excelente capacidade de lubrificação para proteção do desgaste prematuro no comando 
de válvulas, disponibilizando uma defesa vital contra danos no motor que conduziriam à 
deterioração do seu desempenho e ao aumento de emissões. 

• xcelente capacidade de uma ótima retenção da viscosidade do lubrificante, com uma 
proteção aumentada contra o alongamento da correia sincronizadora prevenindo falhas 
graves no motor. 

• Excelente resistência contra a formação de resíduos causada pela degradação do óleo. 
Controla eficazmente a formação de resíduos no motor, assegurando que todas as peças 
do motor desempenham a sua função na máxima eficiência, maximizando a potência de 
energia e reduzindo as emissões.

• Excelente proteção contra eventos de pré-ignição a baixa velocidade (LSPI), para proteger 
as peças principais do motor e evitar falhas catastróficas no motor.

Código: 70735

Nota: Consulte sempre o manual do utilizador para 
verificar o grau de viscosidade recomendada  
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PETRONAS Syntium 7000 Hybrid 
0W-20

Especificações:

• API SP 
• ILSAC GF-6A

Aprovações: 

• Dexos1 Gen2

Nível de Desempenho 
• FCA 955535-CR1
• FCA MS 6395

Disponível: 1L-4L-5L-60L-200L 

Descrição e Aplicações

O PETRONAS Syntium 7000 Hybrid 0W-20 é um lubrificante totalmente sintético 
formulado com CoolTech+™ a nossa tecnologia de ponta em fluidos. A nossa tecnologia 
reduz de forma eficaz o atrito entre as peças móveis para reduzir o aquecimento gerado, 
disponibilizando uma proteção aumentada contra o desgaste e uma eficiência ótima do 
motor durante todo o intervalo de drenagem proporcionando um desempenho excelente 
com um baixo consumo de combustível e baixas emissões. 

A  constante alternancia de utilização entre o motor de combustão interna (ICE) e uma 
unidade de potência elétrica coloca grandes esforços e exigências num motor de um 
automóvel híbrido. Se um motor está constantemente a parar e a arrancar, o atrito entre as 
peças do motor aumenta, o que provoca um aquecimento excessivo que conduz a um maior 
consumo de combustível e maiores emissões, a um aumento do desgaste e risco de falha do 
motor. Os veículos híbridos exigem, portanto, lubrificantes específicos com características de 
elevada proteção ao desgaste.

O PETRONAS Syntium 7000 Hybrid 0W-20 é um lubrificante específico e adequado 
a veículos híbridos a combustível e elétricos. Está formulado para dar proteção contra 
a pré-ignição a baixa velocidade (LSPI) para veículos a gasolina com injeção direta 
turbocomprimida, e está em conformidade com a especificação API SP mais recente. 

Graças à nossa experiência em Desportos Motorizados, equipados com os mais eficientes 
motores híbridos, desenvolvemos o PETRONAS Syntium, uma gama completa de 
lubrificantes, para ajudar os condutores a maximizarem cada gota de energia.

Benefícios

O PETRONAS Syntium 7000 Hybrid 0W-20 está concebido com a tecnologia CoolTech+™ 
para maximizar a eficiência e saída de potência dos motores mais modernos através de:
  
• Excelente capacidade de gestão de aquecimento para proteger o motor do aquecimento 

que danifica e proporcionar uma lubrificação ótima em temperaturas extremamente 
baixas, maximizando a eficiência do motor e a potência de saída, reduzindo o consumo 
de combustível e as emissões. 

• Excelente proteção contra o desgaste excessivo dos rolamentos, sobretudo em 
condições de carga elevada que poderá conduzir a uma perda de potência e falha no 
motor, assegurando um desempenho máximo durante toda a vida do motor.

• Excelente capacidade de lubrificação para proteção do desgaste prematuro no comando 
de válvulas, disponibilizando uma defesa vital contra danos no motor que conduziriam à 
deterioração do seu desempenho e ao aumento de emissões. 

• Excelente capacidade de uma ótima retenção da viscosidade do lubrificante, com uma 
proteção aumentada contra o alongamento da correia sincronizadora prevenindo falhas 
graves no motor. 

• Excelente resistência contra a formação de resíduos causada pela degradação do óleo. 
Controla eficazmente a formação de resíduos no motor, assegurando que todas as peças 
do motor desempenham a sua função na máxima eficiência, maximizando a potência de 
energia e reduzindo as emissões.

• Excelente proteção contra eventos de pré-ignição a baixa velocidade (LSPI), para proteger 
as peças principais do motor e evitar falhas catastróficas no motor. 

Código: 70590

Nota: Consulte sempre o manual do utilizador para 
verificar o grau de viscosidade recomendada  
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PETRONAS Syntium 7000 DME 
0W-20

Descrição e Aplicações

O PETRONAS Syntium 7000 DME 0W-20 é um lubrificante totalmente sintético formulado 
com  CoolTech+™ a nossa tecnologia de ponta em fluidos. A sua capacidade melhorada no 
controlo do aquecimento protege o motor e maximiza a sua eficiência e a potência de saída, 
reduzindo o consumo de combustível e as emissões.

O PETRONAS Syntium 7000 DME 0W-20 fornece uma excelente economia de combustível 
cumprindo com os requisitos exigentes dos veículos modernos de alto desempenho, para 
passageiros.Está formulado com a tecnologia de lubrificantes ‘Low SAPS’ amiga do ambiente 
para garantir uma máxima compatibilidade com os sistemas de pós-tratamento de gases de 
escape assegurando a sua máxima eficiência durante o tempo de vida do veículo.   

O PETRONAS Syntium 7000 DME 0W-20 está especialmente concebido para veículos de 
passageiros com motores a gasolina e motores a gasóleo com injeção direta turbocomprimida 
para os Daimler (consulte por favor o manual do utilizador).Também é adequado para os 
SUV, furgonetas ligeiras e veículos a biocombustível e que estejam equipados com o sistema 
de escape após tratamento de exaustão e dispositivos de controlo de emissões tais como 
filtros de partículas diesel e conversores catalíticos, injetores de combustível, multiválvulas ou 
turbocompressores que funcionem em condições extremas.   

Graças à nossa experiência em Desportos Motorizados, equipados com os mais eficientes 
motores híbridos, desenvolvemos o PETRONAS Syntium, uma gama completa de lubrificantes, 
para ajudar os condutores a maximizarem cada gota de energia.

Benefícios

O PETRONAS Syntium 7000 DME 0W-20 está concebido com a tecnologia CoolTech+™ para 
maximizar a eficiência e saída de potência dos motores mais modernos através de:
  
• Excelente capacidade de gestão de aquecimento para proteger o motor do aquecimento 

que danifica e proporcionar uma lubrificação adequada em temperaturas extremamente 
baixas, maximizando a eficiência do motor e a potência de saída, reduzindo o consumo de 
combustível e as emissões. 

• Excelente proteção contra o espessamento do óleo causado pela oxidação acelerada do 
lubrificante pela utilização de biodiesel. Graças às suas fortes cadeias de moléculas, que 
ajudam a manter um desempenho estável e a maximizar a eficiência do seu motor durante 
todo o intervalo de drenagem.

• Excelente resistência contra a formação de resíduos causada pela degradação do óleo. 
Controla eficazmente a formação de resíduos no motor, assegurando que todas as peças 
do motor desempenham a sua função na máxima eficiência, maximizando a potência de 
energia e reduzindo as emissões.

• Excelente capacidade de lubrificação para proteção do desgaste anormal no comando de 
válvulas e parede do cilindro, disponibilizando uma defesa vital contra danos no motor que 
levam à deterioração do seu desempenho e ao aumento de emissões. 

• Excelente capacidade de controlo de temperatura excessiva, para prevenir depósitos no 
turbocompressor e no pistão, o que aumenta o tempo de vida das peças do motor, maximizando 
a eficiência do mesmo e proporcionando um máximo desempenho durante mais tempo. 

• Excelente desempenho de limpeza do pistão ao controlar eficazmente o aumento da 
temperatura no pistão causado pela combustão o que conduz a um maior tempo de vida 
do motor e maximizando a potência de saída e a eficiência do combustível. 

Especificações:

• API SP
• ILSAC GF-6A
• ACEA C6

Aprovações:

• Aprovação MB-229.71, Aprovação  
MB-229.72

Disponível: 1L-5L-200L 

Código: 70716

Nota: Consulte sempre o manual do utilizador para 
verificar o grau de viscosidade recomendada  
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PETRONAS Syntium 7000 AV 
0W-20

Descrição e Aplicações

O PETRONAS Syntium 7000 AV 0W-20 é um lubrificante totalmente sintético formulado com  
CoolTech+™ a nossa tecnologia de ponta em fluidos. A sua capacidade melhorada no controlo 
do aquecimento protege o motor e maximiza a sua eficiência e a potência de saída, reduzindo 
o consumo de combustível e as emissões.

O PETRONAS Syntium 7000 AV 0W-20 fornece uma excelente economia de combustível 
cumprindo com os requisitos exigentes dos veículos modernos de alto desempenho, para 
passageiros.Está formulado com a tecnologia de lubrificantes ‘Low SAPS’ amiga do ambiente 
para uma máxima compatibilidade com os sistemas de pós-tratamento de gases de escape e 
para assegurar que a sua máxima eficiência é mantida durante o tempo de vida do veículo.   

O PETRONAS Syntium 7000 AV 0W-20 está especialmente concebido para veículos de 
passageiros, SUV e furgonetas com motores a gasolina e motores a gasóleo com injeção direta 
turbocomprimida como, por exemplo, os Volkswagen ou Porsche (consulte por favor o manual 
do utilizador).Também é adequado para os veículos a biocombustível e que estejam equipados 
com o sistema de pós-tratamento de gases de escape e dispositivos de controlo de emissões 
tais como filtros de partículas diesel e conversores catalíticos, injetores de combustível, 
multiválvulas ou turbocompressores que funcionem em condições extremas.   

Graças à nossa experiência em Desportos Motorizados, equipados com os mais eficientes 
motores híbridos, desenvolvemos o PETRONAS Syntium, uma gama completa de lubrificantes, 
para ajudar os condutores a maximizarem cada gota de energia.

Benefícios

O PETRONAS Syntium 7000 AV 0W-20 está concebido com a tecnologia CoolTech+™ para 
maximizar a eficiência e saída de potência dos motores mais modernos através de:
  
• Excelente capacidade de gestão de aquecimento para proteger o motor do aquecimento 

que danifica e proporcionar uma lubrificação ótima em temperaturas extremamente 
baixas, maximizando a eficiência do motor e a potência de saída, reduzindo o consumo de 
combustível e as emissões. 

• Máxima proteção contra o espessamento do óleo causado pela oxidação acelerada do 
lubrificante pela utilização de biodiesel. Graças às suas fortes cadeias de moléculas, que 
ajudam a manter um desempenho estável e a maximizar a eficiência do seu motor durante 
todo o intervalo de mudança de óleo.

• Excelente resistência contra a formação de resíduos causada pela degradação do óleo. 
Controla eficazmente a formação de resíduos no motor, assegurando que todas as peças 
do motor desempenham a sua função na máxima eficiência, maximizando a potência de 
energia e reduzindo as emissões.

• Excelente capacidade de lubrificação para proteção do desgaste anormal no comando de 
válvulas e parede do cilindro, disponibilizando uma defesa vital contra danos no motor que 
levam à deterioração do seu desempenho e ao aumento de emissões. 

• Excelente capacidade de controlo de temperatura excessiva, para prevenir depósitos no 
turbocompressor e no pistão, o que aumenta o tempo de vida das peças do motor, maximizando 
a eficiência do mesmo e proporcionando um máximo desempenho durante mais tempo. 

• Excelente desempenho de limpeza do pistão ao controlar eficazmente o aumento da 
temperatura no pistão causado pela combustão o que conduz a um maior tempo de vida 
do motor e maximizando a potência de saída e a eficiência do combustível. 

Especificações:

• API SN+
• ACEA C5

Aprovações: 

• VW 508.00/509.00
• Porsche C20

Disponível: 1L-5L-200L

Código: 70410

Nota: Consulte sempre o manual do utilizador para 
verificar o grau de viscosidade recomendada  
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PETRONAS Syntium 7000 LL 
0W-20

Descrição e Aplicações

O PETRONAS Syntium 7000 LL 0W-20 é um lubrificante totalmente sintético formulado com  
CoolTech+™ a nossa tecnologia de ponta em fluidos. A sua capacidade melhorada no controlo 
do aquecimento protege o motor e maximiza a sua eficiência e a potência de saída, reduzindo 
o consumo de combustível e as emissões.

O PETRONAS Syntium 7000 LL 0W-20 fornece uma excelente economia de combustível 
cumprindo com os requisitos exigentes dos veículos modernos de alto desempenho, para 
passageiros.Está formulado com a tecnologia de lubrificantes ‘Low SAPS’ amiga do ambiente 
para compatibilidade com os sistemas de pós-tratamento de gases de escape e para assegurar 
que a sua eficiência é mantida durante o tempo de vida do veículo.   

O PETRONAS Syntium 7000 LL 0W-20 está especialmente concebido para veículos de 
passageiros com motores a gasolina e motores a gasóleo com injeção direta turbocomprimida 
para os BMW (consulte por favor o manual do utilizador).Também é adequado para os SUV, 
furgonetas ligeiras e veículos ligeiros a biocombustível e que estejam equipados com o sistema 
de escape após tratamento de escape e dispositivos de controlo de emissões tais como 
filtros de partículas diesel e conversores catalíticos, injetores de combustível, multiválvulas ou 
turbocompressores que funcionem em condições extremas.   

Graças à nossa experiência em Desportos Motorizados, equipados com os mais eficientes 
motores híbridos, desenvolvemos o PETRONAS Syntium, uma gama completa de lubrificantes, 
para ajudar os condutores a maximizarem cada gota de energia.

Benefícios

O PETRONAS Syntium 7000 LL 0W-20 está concebido com a tecnologia CoolTech+™ para 
maximizar a eficiência e saída de potência dos motores mais modernos através de:
  
• Excelente capacidade de gestão de aquecimento para proteger o motor do aquecimento 

que danifica e proporcionar uma lubrificação ótima em temperaturas extremamente 
baixas, maximizando a eficiência do motor e a potência de saída, reduzindo o consumo de 
combustível e as emissões. 

• Máxima proteção contra o espessamento do óleo causado pela oxidação acelerada do 
lubrificante pela utilização de biodiesel. Graças às suas fortes cadeias de moléculas, que 
ajudam a manter um desempenho estável e a maximizar a eficiência do seu motor durante 
todo o intervalo de mudança de óleo.

• Excelente resistência contra a formação de resíduos causada pela degradação do óleo. 
Controla eficazmente a formação de resíduos no motor, assegurando que todas as peças 
do motor desempenham a sua função na máxima eficiência, maximizando a potência de 
energia e reduzindo as emissões.

• Excelente capacidade de lubrificação para proteção do desgaste anormal no comando de 
válvulas e parede do cilindro, disponibilizando uma defesa vital contra danos no motor que 
levam à deterioração do seu desempenho e ao aumento de emissões. 

• Excelente capacidade de controlo de temperatura excessiva, para prevenir depósitos no 
turbocompressor e no pistão, o que aumenta o tempo de vida das peças do motor, maximizando 
a eficiência do mesmo e proporcionando um máximo desempenho durante mais tempo. 

• Excelente desempenho de limpeza do pistão ao controlar eficazmente o aumento da 
temperatura no pistão causado pela combustão o que conduz a um maior tempo de vida 
do motor e maximizando a potência de saída e a eficiência do combustível. 

Especificações:

• API SP
• ILSAC GF-6A
• ACEA C6

Aprovações: 

• BMW LL-17 FE+

Disponível: 1L-5L-200L

Código: 70719

Nota: Consulte sempre o manual do utilizador para 
verificar o grau de viscosidade recomendada  
e as especificações para o seu veículo em concreto. 25PETRONAS Syntium  |  Catálogo de Produto24 PETRONAS Syntium  |  Catálogo de Produto



PETRONAS Syntium 7000 RN 
0W-20

Especificações:

• ACEA C5

Aprovações: 

• Renault RN17 FE

Disponível: 1L-5L-200L

Descrição e Aplicações

O PETRONAS Syntium 7000 RN 0W-20 é um lubrificante totalmente sintético formulado com  
CoolTech+™ a nossa tecnologia de ponta em fluidos. A sua capacidade melhorada no controlo 
do aquecimento protege o motor e maximiza a sua eficiência e a potência de saída, reduzindo 
o consumo de combustível e as emissões.

O PETRONAS Syntium 7000 RN 0W-20 fornece uma excelente economia de combustível 
cumprindo com os requisitos exigentes dos veículos modernos de alto desempenho, para 
passageiros.Está formulado com a tecnologia de lubrificantes ‘Low SAPS’ amiga do ambiente 
para compatibilidade com os sistemas de pós-tratamento de gases de escape e para assegurar 
que a sua eficiência é mantida durante o tempo de vida do veículo.   

O PETRONAS Syntium 7000 RN 0W-20 está especialmente concebido para veículos de 
passageiros com motores a gasolina e motores a gasóleo com injeção direta turbocomprimida 
para os Renault (consulte por favor o manual do utilizador). Também é adequado para os SUV, 
furgonetas ligeiras e veículos ligeiros a biocombustível e que estejam equipados com o sistema 
de escape após tratamento de exaustão e dispositivos de controlo de emissões tais como 
filtros de partículas diesel e conversores catalíticos, injetores de combustível, multiválvulas ou 
turbocompressores que funcionem em condições extremas.   

Graças à nossa experiência em Desportos Motorizados, equipados com os mais eficientes 
motores híbridos, desenvolvemos o PETRONAS Syntium, uma gama completa de lubrificantes, 
para ajudar os condutores a maximizarem cada gota de energia.

Benefícios

O PETRONAS Syntium 7000 RN 0W-20 está concebido com a tecnologia CoolTech+™ para 
maximizar a eficiência e saída de potência dos motores mais modernos através de:
  
• Excelente capacidade de gestão de aquecimento para proteger o motor do aquecimento 

que danifica e proporcionar uma lubrificação ótima em temperaturas extremamente 
baixas, maximizando a eficiência do motor e a potência de saída, reduzindo o consumo de 
combustível e as emissões. 

• Máxima proteção contra o espessamento do óleo causado pela oxidação acelerada do 
lubrificante pela utilização de biodiesel. Graças às suas fortes cadeias de moléculas, que 
ajudam a manter um desempenho estável e a maximizar a eficiência do seu motor durante 
todo o intervalo de drenagem.

• Excelente resistência contra a formação de resíduos causada pela degradação do óleo. 
Controla eficazmente a formação de resíduos no motor, assegurando que todas as peças 
do motor desempenham a sua função na máxima eficiência, maximizando a potência de 
energia e reduzindo as emissões.

• Excelente capacidade de lubrificação para proteção do desgaste anormal no comando de 
válvulas e parede do cilindro, disponibilizando uma defesa vital contra danos no motor que 
levam à deterioração do seu desempenho e ao aumento de emissões. 

• Excelente capacidade de controlo de temperatura excessiva, para prevenir depósitos no 
turbocompressor e no pistão, o que aumenta o tempo de vida das peças do motor, maximizando 
a eficiência do mesmo e proporcionando um máximo desempenho durante mais tempo. 

• Excelente desempenho de limpeza do pistão ao controlar eficazmente o aumento da 
temperatura no pistão causado pela combustão o que conduz a um maior tempo de vida 
do motor e maximizando a potência de saída e a eficiência do combustível. 

Código: 70733

Nota: Consulte sempre o manual do utilizador para 
verificar o grau de viscosidade recomendada  
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PETRONAS Syntium 7000 VO 
0W-20

Descrição e Aplicações

O PETRONAS Syntium 7000 VO 0W-20 é um lubrificante totalmente sintético formulado com  
CoolTech+™ a nossa tecnologia de ponta em fluidos. A sua capacidade melhorada no controlo 
do aquecimento protege o motor e maximiza a sua eficiência e a potência de saída, reduzindo 
o consumo de combustível e as emissões.

O PETRONAS Syntium 7000 VO 0W-20 fornece uma excelente economia de combustível 
cumprindo com os requisitos exigentes dos veículos modernos de alto desempenho, para 
passageiros.Está formulado com a tecnologia de lubrificantes ‘Low SAPS’ amiga do ambiente 
para uma máxima compatibilidade com os sistemas de pós-tratamento de gases de escape e 
para assegurar que a sua máxima eficiência é mantida durante o tempo de vida do veículo.   

O PETRONAS Syntium 7000 VO 0W-20 está especialmente concebido para veículos de 
passageiros, SUV e furgonetas com motores a gasolina e motores a gasóleo com injeção 
direta turbocomprimida como, por exemplo, os Volvo, Jaguar Land Rover e Opel (consulte por 
favor o manual do utilizador).Também é adequado para os veículos a biocombustível e que 
estejam equipados com o sistema de pós-tratamento de gases de exaustão e dispositivos de 
controlo de emissões tais como filtros de partículas diesel e conversores catalíticos, injetores 
de combustível, multiválvulas ou turbocompressores que funcionem em condições extremas.   

Graças à nossa experiência em Desportos Motorizados, equipados com os mais eficientes 
motores híbridos, desenvolvemos o PETRONAS Syntium, uma gama completa de lubrificantes, 
para ajudar os condutores a maximizarem cada gota de energia.

Benefícios

O PETRONAS Syntium 7000 VO 0W-20 está concebido com a tecnologia CoolTech+™ para 
maximizar a eficiência e saída de potência dos motores mais modernos através de:
  
• Excelente capacidade de gestão de aquecimento para proteger o motor do aquecimento 

que danifica e proporcionar uma lubrificação ótima em temperaturas extremamente 
baixas, maximizando a eficiência do motor e a potência de saída, reduzindo o consumo de 
combustível e as emissões. 

• Excelente proteção contra o espessamento do óleo causado pela oxidação acelerada do 
lubrificante pela utilização de biodiesel. Graças às suas fortes cadeias de moléculas, que 
ajudam a manter um desempenho estável e a maximizar a eficiência do seu motor durante 
todo o intervalo de mudança de óleo.

• Excelente resistência contra a formação de resíduos causada pela degradação do óleo. 
Controla eficazmente a formação de resíduos no motor, assegurando que todas as peças 
do motor desempenham a sua função na máxima eficiência, maximizando a potência de 
energia e reduzindo as emissões.

• Excelente capacidade de lubrificação para proteção do desgaste anormal no comando de 
válvulas e parede do cilindro, disponibilizando uma defesa vital contra danos no motor que 
levam à deterioração do seu desempenho e ao aumento de emissões. 

• Excelente capacidade de controlo de temperatura excessiva, para prevenir depósitos no 
turbocompressor e no pistão, o que aumenta o tempo de vida das peças do motor, maximizando 
a eficiência do mesmo e proporcionando um máximo desempenho durante mais tempo. 

• Excelente desempenho de limpeza do pistão ao controlar eficazmente o aumento da 
temperatura no pistão causado pela combustão o que conduz a um maior tempo de vida 
do motor e maximizando a potência de saída e a eficiência do combustível. 

Especificações:

• API SP
• ILSAC GF-6A
• ACEA C6

Aprovações: 

• Volvo VCC RBS0-2AE
• Opel OV0401547
• Jaguar STJLR.03.5006

Disponível: 1L-5L-200L

Código: 70721

Nota: Consulte sempre o manual do utilizador para 
verificar o grau de viscosidade recomendada  
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PETRONAS Syntium 7000 E 
0W-30

Especificações:

• ACEA C2 

Aprovações: 

• PSA B71 2312

Disponível: 1L-4L-5L-60L-200L 

Código: 70605

Nota: Consulte sempre o manual do utilizador para 
verificar o grau de viscosidade recomendada  
e as especificações para o seu veículo em concreto.

Descrição e Aplicações

O PETRONAS Syntium 7000 E 0W-30 é um lubrificante totalmente sintético formulado com 
tecnologia CoolTech™ que controla eficazmente o aquecimento, a resistência à oxidação 
prevenindo a degradação do lubrificante e a criação de depósito, para proteger as peças e 
manter a eficiência do motor durante todo o intervalo de mudança de óleo.

O PETRONAS Syntium 7000 E 0W-30 está especialmente concebido para veículos 
de passageiros com motores a gasolina e motores a gasóleo com injeção direta 
turbocomprimida como, por exemplo, os PSA (consulte por favor o manual do utilizador). 
Também é adequado para os SUV, furgonetas ligeiras e veículos ligeiros a biocombustível  
e que estejam equipados com o sistema de escape após tratamento de exaustão e 
dispositivos de controlo de emissões tais como filtros de partículas diesel e conversores 
catalíticos, injetores de combustível, multiválvulas ou turbocompressores que funcionem  
em condições extremas.

Graças à nossa experiência em Desportos Motorizados, equipados com os mais eficientes 
motores híbridos, desenvolvemos o PETRONAS Syntium, uma gama completa de 
lubrificantes, para ajudar os condutores a maximizarem cada gota de energia.

Benefícios

O PETRONAS Syntium 7000 E 0W-30 está concebido com a tecnologia CoolTech™ para 
controlar o aquecimento que danifica, disponibilizando um desempenho otimizado e 
proteção através de:
  
• Excelente proteção contra o espessamento do óleo causado pela oxidação acelerada 

do lubrificante pela utilização de biodiesel. Graças às suas fortes cadeias de moléculas, 
que ajudam a manter um desempenho estável e a maximizar a eficiência do seu motor 
durante todo o intervalo de Mudança de óleo.

• Excelente resistência contra a formação de resíduos causada pela degradação do óleo. 
Controla eficazmente a formação de resíduos no motor, assegurando que todas as peças 
do motor desempenham a sua função na máxima eficiência, maximizando a potência de 
energia e reduzindo as emissões.

• Excelente capacidade de lubrificação para proteção do desgaste anormal no comando 
de válvulas e parede do cilindro, disponibilizando uma defesa vital contra danos no motor 
que levam à deterioração do seu desempenho e ao aumento de emissões. 

• Excelente capacidade de controlo de temperatura excessiva, para prevenir depósitos 
no turbocompressor e no pistão, o que aumenta o tempo de vida das peças do motor, 
maximizando a eficiência do mesmo e proporcionando um máximo desempenho durante 
mais tempo. 

• Excelente desempenho de limpeza do pistão ao controlar eficazmente o aumento da 
temperatura no pistão causado pela combustão o que conduz a um maior tempo de vida 
do motor e maximizando a potência de saída e a eficiência do combustível. 
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PETRONAS Syntium 7000 DM 
0W-30

Descrição e Aplicações

O PETRONAS Syntium 7000 DM 0W-30 é um lubrificante totalmente sintético formulado 
com tecnologia CoolTech™ que controla eficazmente o aquecimento, a resistência à 
oxidação prevenindo a degradação do lubrificante e a criação de depósito, para proteger as 
peças e manter a eficiência do motor durante todo o intervalo de mudança de óleo.

O PETRONAS Syntium 7000 DM 0W-30 está especialmente concebido para veículos 
de passageiros com motores a gasolina e motores a gasóleo com injeção direta 
turbocomprimida como, por exemplo, os Daimler (consulte por favor o manual do utilizador). 
Também é adequado para os SUV, furgonetas ligeiras e veículos ligeiros a biocombustível  
e que estejam equipados com o sistema de escape após tratamento de exaustão e 
dispositivos de controlo de emissões tais como filtros de partículas diesel e conversores 
catalíticos, injetores de combustível, multiválvulas ou turbocompressores que funcionem  
em condições extremas.

Graças à nossa experiência em Desportos Motorizados, equipados com os mais eficientes 
motores híbridos, desenvolvemos o PETRONAS Syntium, uma gama completa de 
lubrificantes, para ajudar os condutores a maximizarem cada gota de energia.

Benefícios

O PETRONAS Syntium 7000 DM 0W-30 está concebido com a tecnologia CoolTech™ 
para controlar o aquecimento que danifica, disponibilizando um desempenho otimizado e 
proteção através de:
  
• Excelente proteção contra o espessamento do óleo causado pela oxidação acelerada 

do lubrificante pela utilização de biodiesel. Graças às suas fortes cadeias de moléculas, 
que ajudam a manter um desempenho estável e a maximizar a eficiência do seu motor 
durante todo o intervalo de Mudança de óleo.

• Excelente resistência contra a formação de resíduos causada pela degradação do óleo. 
Controla eficazmente a formação de resíduos no motor, assegurando que todas as peças 
do motor desempenham a sua função na máxima eficiência, maximizando a potência de 
energia e reduzindo as emissões.

• Excelente capacidade de lubrificação para proteção do desgaste anormal no comando 
de válvulas e parede do cilindro, disponibilizando uma defesa vital contra danos no motor 
que levam à deterioração do seu desempenho e ao aumento de emissões. 

• Excelente capacidade de controlo de temperatura excessiva, para prevenir depósitos 
no turbocompressor e no pistão, o que aumenta o tempo de vida das peças do motor, 
maximizando a eficiência do mesmo e proporcionando um máximo desempenho durante 
mais tempo. 

• Excelente desempenho de limpeza do pistão ao controlar eficazmente o aumento da 
temperatura no pistão causado pela combustão o que conduz a um maior tempo de vida 
do motor e maximizando a potência de saída e a eficiência do combustível. 

Especificações:

• API SN 
• ACEA C3

Aprovações: 
• Aprovação MB-229.51 / Aprovação  

MB-229.52

Nível de Desempenho 
• Renault RN0700

Disponível: 1L-4L-5L-60L-200L

Código: 70662

Nota: Consulte sempre o manual do utilizador para 
verificar o grau de viscosidade recomendada  
e as especificações para o seu veículo em concreto. 33PETRONAS Syntium  |  Catálogo de Produto32 PETRONAS Syntium  |  Catálogo de Produto



PETRONAS Syntium 7000 FJ 
0W-30

Descrição e Aplicações

O PETRONAS Syntium 7000 FJ 0W-30 é um lubrificante totalmente sintético formulado 
com tecnologia CoolTech™ que controla eficazmente o aquecimento, a resistência à 
oxidação prevenindo a degradação do lubrificante e a criação de depósito, para proteger as 
peças e manter a eficiência do motor durante todo o intervalo de mudança de óleo.

O PETRONAS Syntium 7000 FJ 0W-30 está especialmente concebido para veículos 
de passageiros com motores a gasolina e motores a gasóleo com injeção direta 
turbocomprimida como, por exemplo, os Ford e Jaguar (consulte por favor o manual 
do utilizador). Também é adequado para os SUV, furgonetas ligeiras e veículos ligeiros a 
biocombustível e que estejam equipados com o sistema de escape após tratamento de 
exaustão e dispositivos de controlo de emissões tais como filtros de partículas diesel e 
conversores catalíticos, injetores de combustível, multiválvulas ou turbocompressores que 
funcionem em condições extremas.

Graças à nossa experiência em Desportos Motorizados, equipados com os mais eficientes 
motores híbridos, desenvolvemos o PETRONAS Syntium, uma gama completa de 
lubrificantes, para ajudar os condutores a maximizarem cada gota de energia.

Benefícios

O PETRONAS Syntium 7000 FJ 0W-30 está concebido com a tecnologia CoolTech™ 
para controlar o aquecimento que danifica, disponibilizando um desempenho otimizado e 
proteção através de:
  
• Excelente proteção contra o espessamento do óleo causado pela oxidação acelerada 

do lubrificante pela utilização de biodiesel. Graças às suas fortes cadeias de moléculas, 
que ajudam a manter um desempenho estável e a maximizar a eficiência do seu motor 
durante todo o intervalo de mudança de óleo.

• Excelente resistência contra a formação de resíduos causada pela degradação do óleo. 
Controla eficazmente a formação de resíduos no motor, assegurando que todas as peças 
do motor desempenham a sua função na máxima eficiência, maximizando a potência de 
energia e reduzindo as emissões.

• Excelente capacidade de lubrificação para proteção do desgaste anormal no comando 
de válvulas e parede do cilindro, disponibilizando uma defesa vital contra danos no motor 
que levam à deterioração do seu desempenho e ao aumento de emissões. 

• Excelente capacidade de controlo de temperatura excessiva, para prevenir depósitos 
no turbocompressor e no pistão, o que aumenta o tempo de vida das peças do motor, 
maximizando a eficiência do mesmo e proporcionando um máximo desempenho durante 
mais tempo. 

• Excelente desempenho de limpeza do pistão ao controlar eficazmente o aumento da 
temperatura no pistão causado pela combustão o que conduz a um maior tempo de vida 
do motor e maximizando a potência de saída e a eficiência do combustível. 

Especificações:

• ACEA C2 

Aprovações: 

• Ford WSS-M2C950-A
• Jaguar STJLR.03.5007

Disponível: 1L-5L-60L-200L 

Código: 70670

Nota: Consulte sempre o manual do utilizador para 
verificar o grau de viscosidade recomendada  
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PETRONAS Syntium 7000 LL 
0W-30

Descrição e Aplicações

O PETRONAS Syntium 7000 LL 0W-30 é um lubrificante totalmente sintético formulado 
com tecnologia CoolTech™ que controla eficazmente o aquecimento, a resistência à 
oxidação prevenindo a degradação do lubrificante e a criação de depósito, para proteger as 
peças e manter a eficiência do motor durante todo o intervalo de mudança de óleo.

O PETRONAS Syntium 7000 LL 0W-30 está especialmente concebido para veículos 
de passageiros com motores a gasolina e motores a gasóleo com injeção direta 
turbocomprimida como, por exemplo, os BMW e Volkswagen (consulte por favor o manual 
do utilizador). Também é adequado para os SUV, furgonetas ligeiras e veículos ligeiros a 
biocombustível e que estejam equipados com o sistema de escape após tratamento de 
exaustão e dispositivos de controlo de emissões tais como filtros de partículas diesel e 
conversores catalíticos, injetores de combustível, multiválvulas ou turbocompressores que 
funcionem em condições extremas.

Graças à nossa experiência em Desportos Motorizados, equipados com os mais eficientes 
motores híbridos, desenvolvemos o PETRONAS Syntium, uma gama completa de 
lubrificantes, para ajudar os condutores a maximizarem cada gota de energia.

Benefícios

O PETRONAS Syntium 7000 LL 0W-30 está concebido com a tecnologia CoolTech™ 
para controlar o aquecimento que danifica, disponibilizando um desempenho otimizado e 
proteção através de:
  
• Máxima proteção contra o espessamento do óleo causado pela oxidação acelerada 

do lubrificante pela utilização de biodiesel. Graças às suas fortes cadeias de moléculas, 
que ajudam a manter um desempenho estável e a maximizar a eficiência do seu motor 
durante todo o intervalo de mudança de óleo.

• Excelente resistência contra a formação de resíduos causada pela degradação do óleo. 
Controla eficazmente a formação de resíduos no motor, assegurando que todas as peças 
do motor desempenham a sua função na máxima eficiência, maximizando a potência de 
energia e reduzindo as emissões.

• Excelente capacidade de lubrificação para proteção do desgaste anormal no comando 
de válvulas e parede do cilindro, disponibilizando uma defesa vital contra danos no motor 
que levam à deterioração do seu desempenho e ao aumento de emissões. 

• Excelente capacidade de controlo de temperatura excessiva, para prevenir depósitos 
no turbocompressor e no pistão, o que aumenta o tempo de vida das peças do motor, 
maximizando a eficiência do mesmo e proporcionando um máximo desempenho durante 
mais tempo. 

• Excelente desempenho de limpeza do pistão ao controlar eficazmente o aumento da 
temperatura no pistão causado pela combustão o que conduz a um maior tempo de vida 
do motor e maximizando a potência de saída e a eficiência do combustível. 

Especificações:

• ACEA C3 

Aprovações: 

• BMW LL-04
• VW 504.00/507.00
• Porsche C30

Disponível: 1L-5L-200L

Código: 70720

Nota: Consulte sempre o manual do utilizador para 
verificar o grau de viscosidade recomendada  
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PETRONAS Syntium 7000 
0W-40

Especificações:

• API SN
• ACEA A3/B4 

Aprovações: 

• Aprovação MB-229.5
• VW 502.00/505.00
• Porsche A40
• Renault RN0700/RN0710

Níveis de Desempenho

• BMW Longlife-01

Disponível: 1L-4L-5L-60L-200L 

Descrição e Aplicações

O PETRONAS Syntium 7000 0W-40 é um lubrificante totalmente sintético formulado com 
tecnologia CoolTech™ que controla eficazmente o aquecimento, a resistência à oxidação 
prevenindo a degradação do lubrificante e a criação de depósito, para proteger as peças e 
manter a eficiência do motor durante todo o intervalo de drenagem.

O PETRONAS Syntium 7000 0W-40 fornece uma excelente economia de combustível 
cumprindo com os requisitos exigentes dos veículos modernos de alto desempenho, para 
passageiros. Ele é formulado para atender à especificação API SN.

O PETRONAS Syntium 7000 0W-40 está especialmente concebido para veículos de 
passageiros, SUV e furgonetas com motores a gasolina e motores a gasóleo com injeção 
direta turbocomprimida como, por exemplo, os Mercedes-Benz e VW (consulte por favor o 
manual do utilizador).Também é adequado para veículos a biocombustível e para aqueles que 
estejam equipados com injetores de combustível, multiválvulas ou turbocompressores que 
funcionem em condições extremas. 

Graças à nossa experiência em Desportos Motorizados, equipados com os mais eficientes 
motores híbridos, desenvolvemos o PETRONAS Syntium, uma gama completa de 
lubrificantes, para ajudar os condutores a maximizarem cada gota de energia.

Benefícios

O PETRONAS Syntium 7000 0W-40 está concebido com a tecnologia CoolTech™ para 
controlar o aquecimento, disponibilizando um desempenho otimizado e proteção através de:  

• Máxima proteção contra o espessamento do óleo causado pela oxidação acelerada 
do lubrificante pela utilização de biodiesel. Graças às suas fortes cadeias de moléculas, 
que ajudam a manter um desempenho estável e a maximizar a eficiência do seu motor 
durante todo o intervalo de drenagem.

• Excelente resistência contra a formação de resíduos causada pela degradação do óleo. 
Controla eficazmente a formação de resíduos no motor, assegurando que todas as peças 
do motor desempenham a sua função na máxima eficiência, maximizando a potência de 
energia e reduzindo as emissões.

• Excelente proteção contra o desgaste excessivo dos rolamentos, prevenindo danos no 
motor em condições de carga elevada que poderá conduzir a uma perda de potência e 
falha no motor, assegurando um desempenho máximo durante toda a vida do motor.

• Excelente capacidade de lubrificação para proteção do desgaste anormal no comando 
de válvulas e parede do cilindro, disponibilizando uma defesa vital contra danos no motor 
que levam à deterioração do seu desempenho e ao aumento de emissões.

• Excelente capacidade de controlo de temperatura excessiva, para prevenir depósitos 
no turbocompressor e no pistão, o que aumenta o tempo de vida das peças do motor, 
maximizando a eficiência do mesmo e proporcionando um máximo desempenho durante 
mais tempo

• Excelente desempenho de limpeza do pistão ao controlar eficazmente o aumento da 
temperatura no pistão causado pela combustão o que conduz a um maior tempo de vida 
do motor e maximizando a potência de saída e a eficiência do combustível

Código: 70001

Nota: Consulte sempre o manual do utilizador para 
verificar o grau de viscosidade recomendada  
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PETRONAS Syntium 5000 FR 
5W-20

Descrição e Aplicações

O PETRONAS Syntium 5000 FR 5W-20 é um lubrificante totalmente sintético formulado 
com tecnologia CoolTech™ que controla eficazmente o aquecimento, a resistência à 
oxidação prevenindo a degradação do lubrificante e a criação de depósito, para proteger as 
peças e manter a eficiência do motor durante todo o intervalo de mudança de óleo.

O PETRONAS Syntium 5000 FR 5W-20 é um lubrificante formulado com tecnologia amiga 
do ambiente para estar adequado à manutenção de alta eficiência de gases de escape após 
sistemas de tratamento e economia de combustível.

O PETRONAS Syntium 5000 FR 5W-20 está especialmente concebido para veículos 
de passageiros com motores a gasolina e motores a gasóleo com injeção direta 
turbocomprimida como, por exemplo, os Ford (consulte por favor o manual do utilizador).

Graças à nossa experiência em Desportos Motorizados, equipados com os mais eficientes 
motores híbridos, desenvolvemos o PETRONAS Syntium, uma gama completa de 
lubrificantes, para ajudar os condutores a maximizarem cada gota de energia.

Benefícios

O PETRONAS Syntium 5000 FR 5W-20 está concebido com a tecnologia CoolTech™ 
para controlar o aquecimento que danifica, disponibilizando um desempenho otimizado e 
proteção através de:

• Proteção excecional contra o espessamento do óleo causado pela oxidação acelerada 
do lubrificante pela utilização de biodiesel. Graças às suas fortes cadeias de moléculas, 
que ajudam a manter um desempenho estável e a maximizar a eficiência do seu motor 
durante todo o intervalo de mudança de óleo.

• Excelente resistência contra a formação de resíduos causada pela degradação do óleo. 
Controla eficazmente a formação de resíduos no motor, assegurando que todas as peças 
do motor desempenham a sua função na máxima eficiência, maximizando a potência de 
energia e reduzindo as emissões.

• Excelente capacidade de lubrificação para proteção do desgaste anormal no comando 
de válvulas e parede do cilindro, disponibilizando uma defesa vital contra danos no motor 
que levam à deterioração do seu desempenho e ao aumento de emissões. 

• Excelente capacidade de controlo de temperatura excessiva, para prevenir depósitos 
no turbocompressor e no pistão, o que aumenta o tempo de vida das peças do motor, 
maximizando a eficiência do mesmo e proporcionando um máximo desempenho durante 
mais tempo. 

• Excelente desempenho de limpeza do pistão ao controlar eficazmente o aumento da 
temperatura no pistão causado pela combustão o que conduz a um maior tempo de vida 
do motor e maximizando a potência de saída e a eficiência do combustível. 

Especificações:

• API SN
• ACEA C5

Aprovações:

• Ford WSS-M2C948-B
• Jaguar STJLR.03.5004

Disponível: 1L-4L-5L-60L-200L 

Código: 70265

Nota: Consulte sempre o manual do utilizador para 
verificar o grau de viscosidade recomendada  
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PETRONAS Syntium 5000 DM 
5W-30

Descrição e Aplicações

O PETRONAS Syntium 5000 DM 5W-30 é um lubrificante totalmente sintético formulado 
com tecnologia CoolTech™ que controla eficazmente o calor, a resistência à oxidação 
prevenindo a degradação do lubrificante e a criação de depósito, para proteger as peças e 
manter a eficiência do motor durante todo o intervalo de mudança de óleo.

O PETRONAS Syntium 5000 DM 5W-30 é um lubrificante formulado com tecnologia amiga 
do ambiente para estar adequado à manutenção de alta eficiência de gases de escape após 
sistemas de tratamento e economia de combustível.

O PETRONAS Syntium 5000 DM 5W-30 está especialmente concebido para veículos 
de passageiros com motores a gasolina e motores a gasóleo com turbocompressor e 
injeção direta como, por exemplo, os Mercedes Benz e VW (consulte por favor o manual 
do utilizador). Também é adequado para os SUV, furgonetas ligeiras e veículos ligeiros a 
biocombustível e que estejam equipados com o sistema de escape após tratamento de 
exaustão e dispositivos de controlo de emissões tais como filtros de partículas diesel e 
conversores catalíticos, injetores de combustível, multiválvulas ou turbocompressores que 
funcionem em condições extremas.

Graças à nossa experiência em Desportos Motorizados, equipados com os mais eficientes 
motores híbridos, desenvolvemos o PETRONAS Syntium, uma gama completa de 
lubrificantes, para ajudar os condutores a maximizarem cada gota de energia.

Benefícios

O PETRONAS Syntium 5000 DM 5W-30 está concebido com a tecnologia CoolTech™ 
para controlar o calor que danifica, disponibilizando um desempenho otimizado e proteção 
através de:

• Proteção excecional contra o espessamento do óleo causado pela oxidação acelerada 
do lubrificante pela utilização de biodiesel. Graças às suas fortes cadeias de moléculas, 
que ajudam a manter um desempenho estável e a maximizar a eficiência do seu motor 
durante todo o intervalo de drenagem.

• Excelente resistência contra a formação de resíduos causada pela degradação do óleo. 
Controla eficazmente a formação de resíduos no motor, assegurando que todas as peças 
do motor desempenham a sua função na máxima eficiência, maximizando a potência de 
energia e reduzindo as emissões.

• Excelente capacidade de lubrificação para proteção do desgaste anormal no comando 
de válvulas e parede do cilindro, disponibilizando uma defesa vital contra danos no motor 
que levam à deterioração do seu desempenho e ao aumento de emissões. 

• Excelente capacidade de controlo de temperatura excessiva, para prevenir depósitos 
no turbocompressor e no pistão, o que aumenta o tempo de vida das peças do motor, 
maximizando a eficiência do mesmo e proporcionando um máximo desempenho durante 
mais tempo. 

• Excelente desempenho de limpeza do pistão ao controlar eficazmente o aumento da 
temperatura no pistão causado pela combustão o que conduz a um maior tempo de vida 
do motor e maximizando a potência de saída e a eficiência do combustível. 

Especificações:

• API SN
• ACEA C2, C3 

Aprovações: 

• Aprovação MB-229.51, Aprovação  
MB-229.52

• VW 505.00/505.01
• BMW Longlife-04

Disponível: 1L-4L-5L-20L-60L-200L 

Código: 70644

Nota: Consulte sempre o manual do utilizador para 
verificar o grau de viscosidade recomendada  
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PETRONAS Syntium 5000 FJ 
5W-30

Descrição e Aplicações

O PETRONAS Syntium 5000 FJ 5W-30 é um lubrificante totalmente sintético formulado 
com tecnologia CoolTech™ que controla eficazmente o aquecimento, a resistência à 
oxidação prevenindo a degradação do lubrificante e a criação de depósito, para proteger as 
peças e manter a eficiência do motor durante todo o intervalo de mudança de óleo.

O PETRONAS Syntium 5000 FJ 5W-30 é um lubrificante formulado com tecnologia amiga 
do ambiente para estar adequado à manutenção de alta eficiência de gases de escape após 
sistemas de tratamento e economia de combustível.

O PETRONAS Syntium 5000 FJ 5W-30 está especialmente concebido para veículos de 
passageiros com motores a gasolina e motores a gasóleo com turbocompressor e injeção 
direta como, por exemplo, os Ford e Jaguar Land Rover (consulte por favor o manual do 
utilizador).

Graças à nossa experiência em Desportos Motorizados, equipados com os mais eficientes 
motores híbridos, desenvolvemos o PETRONAS Syntium, uma gama completa de 
lubrificantes, para ajudar os condutores a maximizarem cada gota de energia.

Benefícios

O PETRONAS Syntium 5000 FJ 5W-30 está concebido com a tecnologia CoolTech™ 
para controlar o aquecimento que danifica, disponibilizando um desempenho otimizado e 
proteção através de:

• Proteção excecional contra o espessamento do óleo causado pela oxidação acelerada 
do lubrificante pela utilização de biodiesel. Graças às suas fortes cadeias de moléculas, 
que ajudam a manter um desempenho estável e a maximizar a eficiência do seu motor 
durante todo o intervalo de mudança de óleo.

• Excelente resistência contra a formação de resíduos causada pela degradação do óleo. 
Controla eficazmente a formação de resíduos no motor, assegurando que todas as peças 
do motor desempenham a sua função na máxima eficiência, maximizando a potência de 
energia e reduzindo as emissões.

• Excelente capacidade de lubrificação para proteção do desgaste anormal no comando 
de válvulas e parede do cilindro, disponibilizando uma defesa vital contra danos no motor 
que levam à deterioração do seu desempenho e ao aumento de emissões. 

• Excelente capacidade de controlo de temperatura excessiva, para prevenir depósitos 
no turbocompressor e no pistão, o que aumenta o tempo de vida das peças do motor, 
maximizando a eficiência do mesmo e proporcionando um máximo desempenho durante 
mais tempo. 

• Excelente desempenho de limpeza do pistão ao controlar eficazmente o aumento da 
temperatura no pistão causado pela combustão o que conduz a um maior tempo de vida 
do motor e maximizando a potência de saída e a eficiência do combustível. 

Especificações:

• ACEA C1 

Aprovações:

• Ford WSS-M2C934-B
• Jaguar STJLR.03.5005

Disponível: 5L-200L

Código: 70542

Nota: Consulte sempre o manual do utilizador para 
verificar o grau de viscosidade recomendada  
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PETRONAS Syntium 5000 AV 
5W-30

Especificações:

• API SP
• ACEA C3

Aprovações: 

• VW 504.00/507.00
• Aprovação MB-229.51, Aprovação MB-229.52 
• Porsche C30
• BMW LL-04

Níveis de Desempenho

• FCA 955535-S3

Disponível: 1L-4L-5L-20L-60L-200L 

Código: 70723

Nota: Consulte sempre o manual do utilizador para 
verificar o grau de viscosidade recomendada  
e as especificações para o seu veículo em concreto.

Descrição e Aplicações

O PETRONAS Syntium 5000 AV 5W-30 é um lubrificante totalmente sintético formulado 
com tecnologia CoolTech™ que controla eficazmente o aquecimento, a resistência à 
oxidação prevenindo a degradação do lubrificante e a criação de depósito, para proteger as 
peças e manter a eficiência do motor durante todo o intervalo de drenagem.

O PETRONAS Syntium 5000 AV 5W-30 é um lubrificante formulado com tecnologia amiga 
do ambiente para estar adequado à manutenção de alta eficiência de gases de escape após 
sistemas de tratamento e economia de combustível.

O PETRONAS Syntium 5000 5W-30 está especialmente concebido para veículos 
de passageiros com motores a gasolina e motores a gasóleo com injeção direta 
turbocomprimida como, por exemplo, os Volkswagen e Marcedes (consulte por favor o 
manual do utilizador). Também é adequado para os SUV, furgonetas ligeiras e veículos 
ligeiros a biocombustível e que estejam equipados com o sistema de escape após tratamento 
de exaustão e dispositivos de controlo de emissões tais como filtros de partículas diesel e 
conversores catalíticos, injetores de combustível, multiválvulas ou turbocompressores que 
funcionem em condições extremas.

Graças à nossa experiência em Desportos Motorizados, equipados com os mais eficientes 
motores híbridos, desenvolvemos o PETRONAS Syntium, uma gama completa de 
lubrificantes, para ajudar os condutores a maximizarem cada gota de energia.

Benefícios

O PETRONAS Syntium 5000 AV 5W-30 está concebido com a tecnologia CoolTech™ 
para controlar o aquecimento que danifica, disponibilizando um desempenho otimizado e 
proteção através de:

• Proteção excecional contra o espessamento do óleo causado pela oxidação acelerada 
do lubrificante pela utilização de biodiesel. Graças às suas fortes cadeias de moléculas, 
que ajudam a manter um desempenho estável e a maximizar a eficiência do seu motor 
durante todo o intervalo de drenagem.

• Excelente resistência contra a formação de resíduos causada pela degradação do óleo. 
Controla eficazmente a formação de resíduos no motor, assegurando que todas as peças 
do motor desempenham a sua função na máxima eficiência, maximizando a potência de 
energia e reduzindo as emissões.

• Excelente capacidade de lubrificação para proteção do desgaste anormal no comando 
de válvulas e parede do cilindro, disponibilizando uma defesa vital contra danos no motor 
que levam à deterioração do seu desempenho e ao aumento de emissões. 

• Excelente capacidade de controlo de temperatura excessiva, para prevenir depósitos 
no turbocompressor e no pistão, o que aumenta o tempo de vida das peças do motor, 
maximizando a eficiência do mesmo e proporcionando um máximo desempenho durante 
mais tempo. 

• Excelente desempenho de limpeza do pistão ao controlar eficazmente o aumento da 
temperatura no pistão causado pela combustão o que conduz a um maior tempo de vida 
do motor e maximizando a potência de saída e a eficiência do combustível.
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PETRONAS Syntium 5000 XS 
5W-30

Specifications:

• API SN
• ACEA C2, C3

Aprovações: 

• GM Dexos 2
• MB-Approval 229.51
• OV0401547

Performance Levels:

• VW 505.00/505.01
• BMW Longlife-04
• FCA 955535-S3

Disponível: 1L-4L-5L-20L-60L-200L 

Código: 70660

Nota: Consulte sempre o manual do utilizador para 
verificar o grau de viscosidade recomendada  
e as especificações para o seu veículo em concreto.

Descrição e Aplicações

O PETRONAS Syntium 5000 XS 5W-30 é um lubrificante totalmente sintético formulado 
com tecnologia CoolTech™ que controla eficazmente o aquecimento, a resistência à 
oxidação prevenindo a degradação do lubrificante e a criação de depósito, para proteger as 
peças e manter a eficiência do motor durante todo o intervalo de mudança de óleo

O PETRONAS Syntium 5000 XS 5W-30 é um lubrificante formulado com tecnologia amiga 
do ambiente para estar adequado à manutenção de alta eficiência de gases de escape após 
sistemas de tratamento e economia de combustível.

O PETRONAS Syntium 5000 XS 5W-30 está especialmente concebido para veículos 
de passageiros com motores a gasolina e motores a gasóleo com turbocompressor e 
injeção direta como, por exemplo, os Mercedes Benz e GM (consulte por favor o manual 
do utilizador). Também é adequado para os SUV, furgonetas ligeiras e veículos ligeiros a 
biocombustível e que estejam equipados com o sistema de escape após tratamento de 
exaustão e dispositivos de controlo de emissões tais como filtros de partículas diesel e 
conversores catalíticos, injetores de combustível, multiválvulas ou turbocompressores que 
funcionem em condições extremas.

Graças à nossa experiência em Desportos Motorizados, equipados com os mais eficientes 
motores híbridos, desenvolvemos o PETRONAS Syntium, uma gama completa de 
lubrificantes, para ajudar os condutores a maximizarem cada gota de energia.

Benefícios

O PETRONAS Syntium 5000 XS 5W-30 está concebido com a tecnologia CoolTech™ 
para controlar o aquecimento que danifica, disponibilizando um desempenho otimizado e 
proteção através de:

• Proteção excecional contra o espessamento do óleo causado pela oxidação acelerada 
do lubrificante pela utilização de biodiesel. Graças às suas fortes cadeias de moléculas, 
que ajudam a manter um desempenho estável e a maximizar a eficiência do seu motor 
durante todo o intervalo de mudança de óleo.

• Excelente resistência contra a formação de resíduos causada pela degradação do óleo. 
Controla eficazmente a formação de resíduos no motor, assegurando que todas as peças 
do motor desempenham a sua função na máxima eficiência, maximizando a potência de 
energia e reduzindo as emissões.

• Excelente capacidade de lubrificação para proteção do desgaste anormal no comando 
de válvulas e parede do cilindro, disponibilizando uma defesa vital contra danos no motor 
que levam à deterioração do seu desempenho e ao aumento de emissões. 

• Excelente capacidade de controlo de temperatura excessiva, para prevenir depósitos 
no turbocompressor e no pistão, o que aumenta o tempo de vida das peças do motor, 
maximizando a eficiência do mesmo e proporcionando um máximo desempenho durante 
mais tempo. 

• Excelente desempenho de limpeza do pistão ao controlar eficazmente o aumento da 
temperatura no pistão causado pela combustão o que conduz a um maior tempo de vida 
do motor e maximizando a potência de saída e a eficiência do combustível. 
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PETRONAS Syntium 5000 CP 
5W-30

Descrição e Aplicações

O PETRONAS Syntium 5000 CP 5W-30 é um lubrificante totalmente sintético formulado 
com tecnologia CoolTech™ que controla eficazmente o aquecimento, a resistência à 
oxidação prevenindo a degradação do lubrificante e a criação de depósito, para proteger as 
peças e manter a eficiência do motor durante todo o intervalo de mudança de oleo.

O PETRONAS Syntium 5000 CP 5W-30 é um lubrificante formulado com tecnologia amiga 
do ambiente para estar adequado à manutenção de alta eficiência de gases de escape após 
sistemas de tratamento e economia de combustível.

O PETRONAS Syntium 5000 5W-30 está especialmente concebido para veículos 
de passageiros com motores a gasolina e motores a gasóleo com injeção direta 
turbocomprimida como, por exemplo, os Peugeot e Citroen (consulte por favor o manual 
do utilizador). Também é adequado para os SUV, furgonetas ligeiras e veículos ligeiros a 
biocombustível e que estejam equipados com o sistema de escape após tratamento de 
exaustão e dispositivos de controlo de emissões tais como filtros de partículas diesel e 
conversores catalíticos, injetores de combustível, multiválvulas ou turbocompressores que 
funcionem em condições extremas.

Graças à nossa experiência em Desportos Motorizados, equipados com os mais eficientes 
motores híbridos, desenvolvemos o PETRONAS Syntium, uma gama completa de 
lubrificantes, para ajudar os condutores a maximizarem cada gota de energia.

Benefícios

O PETRONAS Syntium 5000 CP 5W-30 está concebido com a tecnologia CoolTech™ 
para controlar o aquecimento que danifica, disponibilizando um desempenho otimizado e 
proteção através de:

• Proteção excecional contra o espessamento do óleo causado pela oxidação acelerada 
do lubrificante pela utilização de biodiesel. Graças às suas fortes cadeias de moléculas, 
que ajudam a manter um desempenho estável e a maximizar a eficiência do seu motor 
durante todo o intervalo de drenagem.

• Excelente resistência contra a formação de resíduos causada pela degradação do óleo. 
Controla eficazmente a formação de resíduos no motor, assegurando que todas as peças 
do motor desempenham a sua função na máxima eficiência, maximizando a potência de 
energia e reduzindo as emissões.

• Excelente capacidade de lubrificação para proteção do desgaste anormal no comando 
de válvulas e parede do cilindro, disponibilizando uma defesa vital contra danos no motor 
que levam à deterioração do seu desempenho e ao aumento de emissões. 

• Excelente capacidade de controlo de temperatura excessiva, para prevenir depósitos 
no turbocompressor e no pistão, o que aumenta o tempo de vida das peças do motor, 
maximizando a eficiência do mesmo e proporcionando um máximo desempenho durante 
mais tempo. 

• Excelente desempenho de limpeza do pistão ao controlar eficazmente o aumento da 
temperatura no pistão causado pela combustão o que conduz a um maior tempo de vida 
do motor e maximizando a potência de saída e a eficiência do combustível. 

Especificações:

• ACEA C2

Aprovações: 

• PSA B71 2290

Nível de Desempenho 

• FCA 955535-S1

Disponível: 1L-4L-5L-60L-200L 

Código: 70606

Nota: Consulte sempre o manual do utilizador para 
verificar o grau de viscosidade recomendada  
e as especificações para o seu veículo em concreto. 51PETRONAS Syntium  |  Catálogo de Produto50 PETRONAS Syntium  |  Catálogo de Produto



PETRONAS Syntium 5000 RN 
5W-30 Descrição e Aplicações

O PETRONAS Syntium 5000 RN 5W-30 é um lubrificante totalmente sintético formulado 
com tecnologia CoolTech™ que controla eficazmente o aquecimento, a resistência à 
oxidação prevenindo a degradação do lubrificante e a criação de depósito, para proteger as 
peças e manter a eficiência do motor durante todo o intervalo de mudança de óleo. 

O PETRONAS Syntium 5000 RN 5W-30 é um lubrificante formulado com tecnologia amiga 
do ambiente para estar adequado à manutenção de alta eficiência de gases de escape após 
sistemas de tratamento e economia de combustível.

O PETRONAS Syntium 5000 RN 5W-30 está especialmente concebido para veículos 
de passageiros com motores a gasolina e motores a gasóleo com injeção direta 
turbocomprimida como, por exemplo, os Renault (consulte por favor o manual do utilizador). 
Também é adequado para os SUV, furgonetas ligeiras e veículos ligeiros a biocombustível e 
que estejam equipados com o sistema de escape após tratamento de exaustão  
e dispositivos de controlo de emissões tais como filtros de partículas diesel e conversores 
catalíticos, injetores de combustível, multiválvulas ou turbocompressores que funcionem  
em condições extremas.
Graças à nossa experiência em Desportos Motorizados, equipados com os mais eficientes 
motores híbridos, desenvolvemos o PETRONAS Syntium, uma gama completa de 
lubrificantes, para ajudar os condutores a maximizarem cada gota de energia.

Benefícios

O PETRONAS Syntium 5000 RN 5W-30 está concebido com a tecnologia CoolTech™ 
para controlar o aquecimento que danifica, disponibilizando um desempenho otimizado e 
proteção através de:

• Proteção excecional contra o espessamento do óleo causado pela oxidação acelerada 
do lubrificante pela utilização de biodiesel. Graças às suas fortes cadeias de moléculas, 
que ajudam a manter um desempenho estável e a maximizar a eficiência do seu motor 
durante todo o intervalo de mudança de óleo.

• Excelente resistência contra a formação de resíduos causada pela degradação do óleo. 
Controla eficazmente a formação de resíduos no motor, assegurando que todas as peças 
do motor desempenham a sua função na máxima eficiência, maximizando a potência de 
energia e reduzindo as emissões.

• Excelente capacidade de lubrificação para proteção do desgaste anormal no comando 
de válvulas e parede do cilindro, disponibilizando uma defesa vital contra danos no motor 
que levam à deterioração do seu desempenho e ao aumento de emissões. 

• Excelente capacidade de controlo de temperatura excessiva, para prevenir depósitos 
no turbocompressor e no pistão, o que aumenta o tempo de vida das peças do motor, 
maximizando a eficiência do mesmo e proporcionando um máximo desempenho durante 
mais tempo. 

• Excelente desempenho de limpeza do pistão ao controlar eficazmente o aumento da 
temperatura no pistão causado pela combustão o que conduz a um maior tempo de vida 
do motor e maximizando a potência de saída e a eficiência do combustível. 

Especificações:

• ACEA C4

Aprovações: 

• Renault RN0720
• Aprovação MB- 229.51

Nível de Desempenho 

• FCA 955535-S4

Disponível: 1L-4L-5L-60L-200L 

Código: 70543

Nota: Consulte sempre o manual do utilizador para 
verificar o grau de viscosidade recomendada  
e as especificações para o seu veículo em concreto. 53PETRONAS Syntium  |  Catálogo de Produto52 PETRONAS Syntium  |  Catálogo de Produto



PETRONAS Syntium 5000 RN17 
5W-30 Descrição e Aplicações

O PETRONAS Syntium 5000 RN17 5W-30 é um lubrificante totalmente sintético formulado 
com tecnologia CoolTech™ que controla eficazmente o aquecimento, a resistência à 
oxidação prevenindo a degradação do lubrificante e a criação de depósito, para proteger as 
peças e manter a eficiência do motor durante todo o intervalo de mudança de óleo.

O PETRONAS Syntium 5000 RN17 5W-30 é um lubrificante formulado com tecnologia 
amiga do ambiente para estar adequado à manutenção de alta eficiência de gases de escape 
após sistemas de tratamento e economia de combustível.

O PETRONAS Syntium 5000 RN17 5W-30 está especialmente concebido para veículos 
de passageiros com motores a gasolina e motores a gasóleo com injeção direta 
turbocomprimida como, por exemplo, os Renault (consulte por favor o manual do utilizador). 
Também é adequado para os SUV, furgonetas ligeiras e veículos ligeiros a biocombustível e 
que estejam equipados com o sistema de escape após tratamento  e dispositivos de controlo 
de emissões tais como filtros de partículas diesel e conversores catalíticos, injetores de 
combustível, multiválvulas ou turbocompressores que funcionem em condições extremas.

Graças à nossa experiência em Desportos Motorizados, equipados com os mais eficientes 
motores híbridos, desenvolvemos o PETRONAS Syntium, uma gama completa de 
lubrificantes, para ajudar os condutores a maximizarem cada gota de energia.

Benefícios

O PETRONAS Syntium 5000 RN17 5W-30 está concebido com a tecnologia CoolTech™ 
para controlar o aquecimento que danifica, disponibilizando um desempenho otimizado e 
proteção através de:

• Proteção excecional contra o espessamento do óleo causado pela oxidação acelerada 
do lubrificante pela utilização de biodiesel. Graças às suas fortes cadeias de moléculas, 
que ajudam a manter um desempenho estável e a maximizar a eficiência do seu motor 
durante todo o intervalo de mudança de oleo.

• Excelente resistência contra a formação de resíduos causada pela degradação do óleo. 
Controla eficazmente a formação de resíduos no motor, assegurando que todas as peças 
do motor desempenham a sua função na máxima eficiência, maximizando a potência de 
energia e reduzindo as emissões.

• Excelente capacidade de lubrificação para proteção do desgaste anormal no comando 
de válvulas e parede do cilindro, disponibilizando uma defesa vital contra danos no motor 
que levam à deterioração do seu desempenho e ao aumento de emissões. 

• Excelente capacidade de controlo de temperatura excessiva, para prevenir depósitos 
no turbocompressor e no pistão, o que aumenta o tempo de vida das peças do motor, 
maximizando a eficiência do mesmo e proporcionando um máximo desempenho durante 
mais tempo. 

• Excelente desempenho de limpeza do pistão ao controlar eficazmente o aumento da 
temperatura no pistão causado pela combustão o que conduz a um maior tempo de vida 
do motor e maximizando a potência de saída e a eficiência do combustível. 

Disponível: 1L-5L-200L

Código: 70700

Especificações:

• ACEA C3

Aprovações: 

• Renault RN17
• MB-approval 226.52

Nota: Consulte sempre o manual do utilizador para 
verificar o grau de viscosidade recomendada  
e as especificações para o seu veículo em concreto. 55PETRONAS Syntium  |  Catálogo de Produto54 PETRONAS Syntium  |  Catálogo de Produto



PETRONAS Syntium 3000 FR 
5W-30

Descrição e Aplicações

O PETRONAS Syntium 3000 FR 5W-30 é um lubrificante totalmente sintético formulado 
com tecnologia CoolTech™ que controla eficazmente o aquecimento, a resistência à 
oxidação prevenindo a degradação do lubrificante e a criação de depósito, para proteger as 
peças e manter a eficiência do motor durante todo o intervalo de mudança de óleo.

O PETRONAS Syntium 3000 FR 5W-30 está especialmente concebido para veículos de 
passageiros, SUV e furgonetas com motores a gasolina e motores a gasóleo com injeção 
direta turbocomprimida como, por exemplo, os Ford e Renault (consulte por favor o manual 
do utilizador). Também é adequado para veículos ligeiros a biocombustível e que
estejam equipados com injetores de combustível, multiválvulas ou
turbocompressores que funcionem em condições extremas.   

Graças à nossa experiência em Desportos Motorizados, equipados com os mais eficientes 
motores híbridos, desenvolvemos o PETRONAS Syntium, uma gama completa de 
lubrificantes, para ajudar os condutores a maximizarem cada gota de energia.

Benefícios

O PETRONAS Syntium 3000 FR 5W-30 está concebido com a tecnologia CoolTech™ 
para controlar o aquecimento que danifica, disponibilizando um desempenho otimizado e 
proteção através de:

• Excecional resistência à oxidação ou degradação do óleo, controlando eficazmente a 
formação de resíduos no motor, reduzindo o desgaste e assegurando que todas as peças 
do motor desempenham a sua função na máxima eficiência, maximizando a potência de 
energia e reduzindo as emissões. 

• Capacidade de nível superior de lubrificação para gerar menos desgaste no comando de 
válvulas e parede do cilindro, disponibilizando uma defesa vital contra danos no motor 
que levam à deterioração do seu desempenho e ao aumento de emissões. 

• Limpeza de nível superior do pistão ao controlar eficazmente o aumento da temperatura 
no pistão causado pela combustão o que conduz a um maior tempo de vida do motor e 
maximizando a potência de saída e a eficiência do combustível. 

Especificações:

• API SN
• ACEA A5/B5

Aprovações: 

• Ford WSS-M2C913-C/WSS-M2C913-D
• Renault RN0700
• Jaguar STJLR.03.5003

Nível de Desempenho: 

• FCA 955535-G1

Disponível: 1L-4L-5L-60L-200L

Código: 70260

Nota: Consulte sempre o manual do utilizador para 
verificar o grau de viscosidade recomendada  
e as especificações para o seu veículo em concreto. 57PETRONAS Syntium  |  Catálogo de Produto56 PETRONAS Syntium  |  Catálogo de Produto



PETRONAS Syntium 3000 AV 
5W-40

Descrição e Aplicações

O PETRONAS Syntium 3000 AV 5W-40 é um lubrificante totalmente sintético formulado 
com tecnologia CoolTech™ que controla eficazmente o aquecimento, a resistência à 
oxidação prevenindo a degradação do lubrificante e a criação de depósito, para proteger as 
peças e manter a eficiência do motor durante todo o intervalo de mudança de óleo.

O PETRONAS Syntium 3000 AV 5W-40 está especialmente concebido para veículos de 
passageiros, SUV e furgonetas com motores a gasolina e motores a gasóleo com injeção 
direta turbocomprimida como, por exemplo, os Volkswagem e Mercedes-Benz (consulte por 
favor o manual do utilizador).Também é adequado para veículos ligeiros a biocombustível e 
que estejam equipados com o sistema de escape após tratamento  e dispositivos de controlo 
de emissões tais como conversores catalíticos, injetores de combustível, multiválvulas ou 
turbocompressores que funcionem em condições extremas.   
Graças à nossa experiência em Desportos Motorizados, equipados com os mais eficientes 
motores híbridos, desenvolvemos o PETRONAS Syntium, uma gama completa de 
lubrificantes, para ajudar os condutores a maximizarem cada gota de energia.

Benefícios

O PETRONAS Syntium 3000 AV 5W-40 está concebido com a tecnologia CoolTech™ 
para controlar o aquecimento que danifica, disponibilizando um desempenho otimizado e 
proteção através de:

• Excecional resistência à oxidação ou degradação do óleo, controlando eficazmente a 
formação de resíduos no motor, reduzindo o desgaste e assegurando que todas as peças 
do motor desempenham a sua função na máxima eficiência, maximizando a potência de 
energia e reduzindo as emissões. 

• Capacidade de nível superior de lubrificação para gerar menos desgaste no comando de 
válvulas e parede do cilindro, disponibilizando uma defesa vital contra danos no motor 
que levam à deterioração do seu desempenho e ao aumento de emissões. 

• Limpeza de nível superior do pistão ao controlar eficazmente o aumento da temperatura 
no pistão causado pela combustão o que conduz a um maior tempo de vida do motor e 
maximizando a potência de saída e a eficiência do combustível. 

Especificações:

• API SN
• ACEA C3

Aprovações: 

• VW 505.00/505.01 
• Aprovação MB-229.51 
• Porsche A40
• Renault RN0700/RN0710

Nível de Desempenho:

• BMW LL-04
• FCA 955535-S2
• Ford WSS-M2C917-A

Disponível: 1L-4L-5L-20L-60L-200L

Código: 70179

Nota: Consulte sempre o manual do utilizador para 
verificar o grau de viscosidade recomendada  
e as especificações para o seu veículo em concreto. 59PETRONAS Syntium  |  Catálogo de Produto58 PETRONAS Syntium  |  Catálogo de Produto



PETRONAS Syntium 3000 E 
5W-40

Descrição e Aplicações 

O PETRONAS Syntium 3000 E 5W-40 é um lubrificante totalmente sintético formulado com 
tecnologia CoolTech™ que controla eficazmente o aquecimento, a resistência à oxidação 
prevenindo a degradação do lubrificante e a criação de depósito, para proteger as peças e 
manter a eficiência do motor durante todo o intervalo de mudança de óleo.
 
O PETRONAS Syntium 3000 E 5W-40 está especialmente concebido para veículos de 
passageiros, SUV e furgonetas com motores a gasolina e motores a gasóleo com injeção 
direta turbocomprimida como, por exemplo, os Mercedes-Benz, Volkswagem e Renault 
(consulte por favor o manual do utilizador). Também é adequado para veículos ligeiros a 
biocombustível e que estejam equipados com injetores de combustível, multiválvulas ou
turbocompressores que funcionem em condições extremas. 
 
O PETRONAS Syntium 3000 E 5W-40 ele é formulado para atender à especificação API SN. 
 
Graças à nossa experiência em Desportos Motorizados, equipados com os mais eficientes 
motores híbridos, desenvolvemos o PETRONAS Syntium, uma gama completa de 
lubrificantes, para ajudar os condutores a maximizarem cada gota de energia. 
 
Benefícios 

O PETRONAS Syntium 3000 E 5W-40 está concebido com a tecnologia CoolTech™ para 
controlar o aquecimento, disponibilizando um desempenho otimizado e proteção através de:
 
• Excelente resistência contra a formação de resíduos causada pela degradação do óleo. 

Controla eficazmente a formação de resíduos no motor, assegurando que todas as peças 
do motor desempenham a sua função na máxima eficiência, maximizando a potência de 
energia e reduzindo as emissões. 

• Excelente capacidade de lubrificação para proteção do desgaste anormal no comando 
de válvulas e parede do cilindro, disponibilizando uma defesa vital contra danos no motor 
que levam à deterioração do seu desempenho e ao aumento de emissões.  

• Excelente capacidade de controlo de temperatura excessiva, para prevenir depósitos 
no turbocompressor e no pistão, o que aumenta o tempo de vida das peças do motor, 
maximizando a eficiência do mesmo e proporcionando um máximo desempenho durante 
mais tempo.

Especificações:

• API SN/CF
• ACEA A3/B4

Aprovações:

• Aprovação MB-229.51 
• VW 502.00/505.00
• Porsche A40
• Renault RN0700/RN0710
• BMW Longlife-01 

Níveis de Desempenho:

• FCA 955535-H2
• FCA 955535-M2
• FCA 955535-S2

Disponível: 1L-4L-5L-60L-200L 

Código: 70134 

Nota: Consulte sempre o manual do utilizador para 
verificar o grau de viscosidade recomendada  
e as especificações para o seu veículo em concreto. 61PETRONAS Syntium  |  Catálogo de Produto60 PETRONAS Syntium  |  Catálogo de Produto



PETRONAS Syntium 800 EU 
10W-40

Descrição e Aplicações 

O PETRONAS Syntium 800 EU 10W-40 é um lubrificante desenvolvido com a tecnologia 
CoolTech™ que controla eficazmente o aquecimento, a resistência à oxidação prevenindo 
a degradação do lubrificante e a criação de depósito, para proteger as peças e manter a 
eficiência do motor durante todo o intervalo de mudança de óleo. 
 
O PETRONAS Syntium 800 EU 10W-40 está especialmente concebido para veículos de 
passageiros, SUV e furgonetas com motores a gasolina e motores a gasóleo com injeção 
direta turbocomprimida como, por exemplo, os Mercedes-Benz, Volkswagem  
e Renault (consulte o manual do utilizador, por favor).Também é adequado para veículos 
ligeiros a biocombustível e que estejam equipados com injetores de combustível, 
multiválvulas ou turbocompressores que funcionem em condições extremas.  
 
Graças à nossa experiência em Desportos Motorizados, equipados com os mais eficientes 
motores híbridos, desenvolvemos o PETRONAS Syntium, uma gama completa de 
lubrificantes, para ajudar os condutores a maximizarem cada gota de energia. 
 
Benefícios 

O PETRONAS Syntium 800 EU 10W-40 está concebido com a tecnologia CoolTech™ para 
controlar o aquecimento, disponibilizando um desempenho otimizado e proteção através de:
 
• Resistência de nível superior contra a formação de resíduos causada pela degradação do 

óleo. Controla eficazmente a formação de resíduos no motor, assegurando que todas 
as peças do motor desempenham a sua função na máxima eficiência, maximizando a 
potência de energia e reduzindo as emissões. 

• Capacidade de nível superior de lubrificação para proteção do desgaste anormal no 
comando de válvulas e parede do cilindro, disponibilizando uma defesa vital contra danos 
no motor que levam à deterioração do seu desempenho e ao aumento de emissões. 

Especificações:

• API SN
• ACEA A3/B4

Aprovações: 

• VW 501.01/505.00
• Renault RN0700/RN0710
• PSA B71 2300

Níveis de Desempenho:

• MB 229.3
• FCA 955535-D2 
• FCA 955535-G2

Disponível: 1L-4L-5L-60L-200L 

Código: 70732

Nota: Consulte sempre o manual do utilizador para 
verificar o grau de viscosidade recomendada  
e as especificações para o seu veículo em concreto. 63PETRONAS Syntium  |  Catálogo de Produto62 PETRONAS Syntium  |  Catálogo de Produto



Especificações:

• API SN/CF
• ACEA A3/B4

Níveis de Desempenho:

• FCA 955535-H3

PETRONAS Syntium Racer
10W-60

Descrição e Aplicações

O PETRONAS Syntium Racer 10W-60 é um lubrificante totalmente sintético formulado com 
tecnologia CoolTech™ que controla eficazmente o aquecimento, a resistência à oxidação 
prevenindo a degradação do lubrificante e a criação de depósito, para proteger as peças e 
manter a eficiência do motor durante todo o intervalo de drenagem.

O PETRONAS Syntium Racer 10W-60 está especialmente concebido para todos os tipos 
de motores de corrida de alta-potência, veículos de passageiros incluindo os motores a 
gasolina e a gasóleo e veículos  de alto desempenho mais recentes equipados com injetores 
de combustível, multiválvulas, turbocompressores ou sobrealimentadores que funcionem nas 
condições mais extremas.

Graças à nossa experiência em Desportos Motorizados, equipados com os mais eficientes 
motores híbridos, desenvolvemos o PETRONAS Syntium, uma gama completa de 
lubrificantes, para ajudar os condutores a maximizarem cada gota de energia.

Benefícios

O PETRONAS Syntium Racer 10W-60 está concebido com a tecnologia CoolTech™ para 
controlar o aquecimento, disponibilizando um desempenho otimizado e proteção através de:

• Excelente potência de saída e desempenho. 

• Proteção excecional em todas as condições extremas de condução.

• Excecional na manutenção da limpeza do motor para uma facilidade superior de 
condução. 

• Excecional manutenção da pressão do óleo em altas velocidades.

• Excecional arranque nas condições mais extremas para uma resposta rápida e aceleração. 

• Excecional controlo de depósitos em alta temperatura para melhorar a facilidade de 
condução e desempenho superior do motor. 

Disponível: 1L-4L-5L-60L

Código: 70000

Nota: Consulte sempre o manual do utilizador para 
verificar o grau de viscosidade recomendada  
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com CoolTech+™ technology 

Cool is 
making 
the most 
of precious 
energy.


