
Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 
Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 
представителем. 
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Всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, 
созданное по современной  синтетической технологии 

 

 
 
 

 

 TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30 превосходит наиболее строгие требования 
современных производителей бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей (с 
2000 модельного года).  

 TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30 рекомендуется для турбированных, 
мультиклапанных двигателей и двигателей с прямым впрыском. 

 TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30 может применяться при наиболее сложных 
условиях эксплуатации (трасса, городские поездки по пробкам) в любое время года. 

 Моторное масло TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30 совместимо с двигателями, 
оборудованными системами каталитического дожига выхлопных газов и работающими на 
неэтилированном бензине или сжиженном газе. 

 
 
 

 

Международные 
стандарты 

ACEA A5/B5,  A1/B1 
API SL/CF 

Одобрения 
автопроизводителей 

FORD WSS-M2C-913-C (обратная совместимость с                            
FORD WSS-M2C-913-B) 
Отвечает техническим требованиям VOLVO 

 
 
 

 

Экономия топлива 

Увеличенный 
интервал замены 

Любые условия 
эксплуатации 

Защита и чистота 
узлов и деталей 

 Экономия топлива в тесте M111 FE (одобренный тест ACEA) 
превышает 3%. 

 Прекрасная стойкость к окислению. 

 Легкий запуск двигателя в холодное время года благодаря прекрасной 
текучести при низких температурах. Образует прочную надежную 
пленку на деталях при высоких рабочих температурах. 

 Гарантированное смазывание с момента пуска двигателя, отличные 
моющие и диспергирующие свойства. 

 
 
 
 
 
 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

ПРЕИМУЩЕСТВА 



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. 
Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым 
представителем. 
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TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30 Стандарт 
Единицы 

измерения 
Значение 

Вязкость при 40 0С ASTM D 445 мм2/с          54 

Вязкость при 100 0С ASTM D 445 мм2/с 9.8 

Температура застывания ASTM D 97 0С -36 

Плотность при 15 °C  кг/ м3 851 
 

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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Застосування цього мастильного матеріалу відповідно до його призначення і наших рекомендацій не становить особливої небезпеки. Паспорт 
безпеки продукту, відповідно до вимог чинних у ЄС норм, може бути наданий за запитом місцевим торговим представником. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ 

 

QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30 
 

 

Всесезонна моторна олива для бензинових и дизельних двигунів,
створена за сучасною синтетичною технологією

 
 

• TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30 перевершує найсуворіші вимоги сучасних 
виробників бензинових і дизельних двигунів легкових автомобілів (з 2000 модельного року). 

• TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30 рекомендується для турбованих, мультиклапанних 
двигунів і двигунів із прямим уприскуванням. 

• TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30 може застосовуватися за найскладніших умов 
експлуатації (траса, міські поїздки по заторах) у будь-яку пору року. 

• Моторна олива TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30 сумісна з двигунами, що обладнані 
системами каталітичного допалювання вихлопних газів та працюють на неетильованому 
бензині або скрапленому газі. 

 

СПЕЦИФІКАЦІЇ 

 
Міжнародні стандарти 

Схвалення 
автовиробників 

 

 
ACEA A5/B5, A1/B1 
API SL/CF 
FORD WSS-M2C-913-C (зворотна сумісність із FORD 
WSS-M2C-913-B) 
Відповідає технічним вимогам VOLVO 

 

ПЕРЕВАГИ 

Економія палива 

Збільшений 
інтервал заміни 

Будь-які умови 
експлуатації 

Захист і чистота 
вузлів і деталей 

 

 
• Економія палива в тесті M111 FE (схвалений тест ACEA) 

перевищує 3%. 

• Прекрасна стійкість до окислення. 

• Легкий запуск двигуна в холодну пору року завдяки прекрасній 
плинності за низьких температур. Утворює міцну надійну 
плівку на деталях за високих робочих температур. 

• Гарантоване змащування з моменту пуску двигуна, відмінні мийні та 
диспергувальні властивості. 

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1
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Застосування цього мастильного матеріалу відповідно до його призначення і наших рекомендацій не становить особливої небезпеки. Паспорт 
безпеки продукту, відповідно до вимог чинних у ЄС норм, може бути наданий за запитом місцевим торговим представником. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30 Стандарт 
Одиниці 

виміру 
Значення 

В'язкість при 400 С ASTM D 445 мм 
/с2 

54 

В'язкість при 1000 С ASTM D 445 мм 
/с2 

9.8 

Температура застигання ASTM D 97 0С -36 

Щільність при 15 °C  кг/ м3 851 
Зазначені значення є усередненими і наводяться для ознайомлення 
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