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* Il est recommandé de se référer au carnet d’entretien 
Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l’application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier. 
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial. 

APPLICATIONS 

Huile de technologie de synthèse Low SAPS spécialement formulée pour satisfaire les exigences techniques des 
véhicules du groupe Volkswagen. Sa très haute technologie permet d’optimiser le fonctionnement des systèmes    
anti-pollution, tel que le Filtre à Particules (FAP). 

TOTAL ACTIVA INEO LONG LIFE  5W-30 convient à tous les moteurs Essence et Diesel, en particulier les plus récents 
respectant les normes Euro V de réduction des émissions polluantes.. 

TOTAL ACTIVA INEO LONG LIFE 5W-30 Optimise les systèmes anti-pollution, en particulier les Filtres à Particules (FAP). 
Cette huile confère aux moteurs une excellente protection contre l’usure, leur assurant une propreté optimale et permet 
l’allongement des intervalles de vidange. 

TOTAL ACTIVA INEO LONG LIFE 5W-30 satisfait les cycles d’entretien les plus sévères et les conditions d'utilisation les plus 
difficiles (autoroute, circulation urbaine intense...), quelque soit la saison. 

BENEFICES POUR LE CLIENT 

 Longévité accrue du filtres à particules : Renforce l’action du FAP et prolonge sa durée de vie, en évitant son 
colmatage précoce (la teneur en  composants métalliques est inférieure à une huile de technologie traditionnelle). 

 Excellente résistance à l’oxydation : TOTAL ACTIVA INEO LONG LIFE  5W-30 assure une durabilité moteur hors 
normes et satisfait les plans d’entretien constructeurs les plus exigeants en permettant des intervalles de vidange 
extra longs, grâce à une exceptionnelle résistance à l’oxydation.  

 Respect de l’environnement : Cette huile assure un fonctionnement optimum de l’ensemble des systèmes de 
dépollution et garantit un niveau élevé du rendement du moteur. 

 Protection et propreté optimale du moteur : L’additivation détergente et dispersive spécifique assure une protection 
contre l’usure et l’encrassement optimale du moteur.  
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Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l’application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier. 
Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial. 

 

CARACTERISTIQUES* 

Essai Unité Méthode d’essai Résultat 

Grade de viscosité - SAE J300 5W-30 

Taux de cendres sulfatées % m/m ASTM D874 0,69% 

Taux de phosphore % m/m ASTM D5185 0,076% 

Taux de soufre % m/m ASTM D5185 0,2% 

Viscosité à 40°C mm²/s ASTM D445 67,5 

Viscosité à 100°C mm²/s ASTM D445 11,7 

Indice de viscosité - ASTM D2270 169 

Point éclair  °C ASTM D92 240 

Point d'écoulement °C ASTM D97 -39 

TBN mgKOH/g ASTM D2896 6,2 

* Les caractéristiques mentionnées ci-dessus sont obtenues avec un seuil de tolérance usuel en production et ne peuvent être considérées comme des spécifications. 

CONSEILS D’UTILISATION 

Avant l’utilisation du produit, il est important de vérifier le manuel d’entretien du véhicule : la vidange est effectuée selon la 
préconisation du constructeur. 

Le produit ne doit pas être stocké à une température supérieure à 60 °C tout en évitant une exposition à un fort rayonnement du 
soleil, à un froid intense ou à de fortes variations de températures. 

Le stockage des emballages est préférable à l’abri des intempéries. Dans le cas contraire, les fûts doivent être entreposés 
horizontalement pour éviter une contamination éventuelle par l’eau ainsi que l’effacement de l’étiquette du produit.  

SANTE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT  

Sur la base des informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d’effets néfastes sur la santé lorsqu’il 
est utilisé dans l’application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité 
(FDS). Elle est disponible sur simple demande auprès de votre revendeur local ou sur le site www.quickfds.fr. 

Ce produit ne doit pas être utilisé pour des applications autres que celles pour lesquelles il est destiné. 

En cas d’élimination du produit usé, veillez à protéger l’environnement et à respecter les réglementations locales.  



* Рекомендується звернутися до брошури з технічного обслуговування 

При використанні мастила відповідно до наших рекомендацій і за призначенням воно не становить особливого ризику. 
Паспорт безпеки відповідно до законодавства ЄС можна отримати у вашого продавця-консультанта. 
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Мастило для двигуна

 

 
 

ОСНОВНЕ 
МОДЕЛЬНИЙ РЯД ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ 

 
✓ ACEA C3 

 
СХВАЛЕННЯ ВИРОБНИКА 

 
✓ VOLKSWAGEN VW 504.00/507.00 

 
✓ BMW LL-04 

ОЛИВИ ДЛЯ БЕНЗИНОВИХ І ДИЗЕЛЬНИХ 

ДВИГУНІВ SAE 5W-30 

ТЕХНОЛОГІЯ СИНТЕЗУ 

LOW SAPS

 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Синтетична технологічна олива з низьким вмістом SAPS, спеціально розроблена для задоволення технічних 
вимог автомобілів Volkswagen Group. Високотехнологічна розробка дозволяє оптимізувати роботу систем 
захисту від забруднення, таких як фільтр твердих частинок (FAP). 

TOTAL ACTIVA INEO LONG LIFE 5W-30 підходить для всіх бензинових і дизельних двигунів, особливо новітніх, які 
відповідають нормам Euro V щодо зниження викидів шкідливих речовин. 

TOTAL ACTIVA INEO LONG LIFE 5W-30 Оптимізує роботу систем захисту від забруднення, зокрема сажових фільтрів 
(DPF). Ця олива чудово захищає двигуни від зносу, забезпечуючи оптимальну чистоту та збільшуючи інтервали заміни 
оливи. 

TOTAL ACTIVA INEO LONG LIFE 5W-30 відповідає найсуворішим циклам технічного обслуговування та найскладнішим 
умовам експлуатації (автомагістралі, інтенсивний міський рух тощо) незалежно від пори року. 

 
ПЕРЕВАГИ ДЛЯ КЛІЄНТА 

• Подовження терміну служби сажового фільтра: підсилює дію DPF і подовжує термін його служби, 
запобігаючи ранньому засміченню (вміст металевих компонентів нижчий, ніж у звичайних масляних 
технологіях). 

• Відмінна стійкість до окислення: TOTAL ACTIVA INEO LONG LIFE 5W-30 забезпечує виняткову довговічність 
двигуна і задовольняє найвибагливіші плани технічного обслуговування виробників, дозволяючи збільшувати 
інтервали між замінами оливи завдяки своїй винятковій стійкості до окислення. 

• Екологічно чиста: ця олива забезпечує оптимальну роботу всіх систем захисту від забруднення та гарантує 
високий рівень ефективності двигуна. 

• Оптимальний захист та чистота двигуна: Спеціальна миюча та диспергуюча присадка забезпечує 
оптимальний захист двигуна від зносу та бруду. 

 
 
 

 MERCEDES-BENZ
MB-Approval 229.51 (замінює MB-Approval 229.31)

 PORSCHE C30

www.lubrifiants.total.fr 

https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1


При використанні мастила відповідно до наших рекомендацій і за призначенням воно не становить особливого ризику. 
Паспорт безпеки відповідно до законодавства ЄС можна отримати у вашого продавця-консультанта.  

 

 

ОСОБЛИВОСТІ*

Тест Одиниця 
Метод

випробування

 
Результат 

Клас в'язкості - SAE J300 5W-30 

Сульфатна зольність % м/м ASTM D874 0,69% 

Рівень фосфору % м/м ASTM D5185 0,076% 

Вміст сірки % м/м ASTM D5185 0,2% 

В'язкість при 40°C мм²/с ASTM D445 67,5 

В'язкість при 100°C мм²/с ASTM D445 11,7 

Індекс в'язкості - ASTM D2270 169 

Температура спалаху °C ASTM D92 240 

Точка потоку °C ASTM D97 -39 

TBN мгКОН/г ASTM D2896 6,2 

* Наведені вище характеристики отримані з допустимим рівнем допусків, прийнятим у виробництві, і не можуть розглядатися як технічні характеристики. 

 
ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ 

Перед використанням продукту важливо ознайомитися з інструкцією з експлуатації автомобіля: заміна оливи 
здійснюється відповідно до рекомендацій виробника. 

Продукт не слід зберігати при температурі вище 60°C, а також піддавати впливу сильного сонячного світла, сильного 
холоду або сильних температурних коливань. 

Зберігання упаковок найкраще здійснювати у захищеному від атмосферних впливів місці. Якщо це неможливо, бочки 
слід зберігати в горизонтальному положенні, щоб уникнути можливого забруднення водою і видалення етикетки з 
продуктом. 

 
ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

Виходячи з наявної токсикологічної інформації, не очікується, що цей продукт спричинить негативний вплив на здоров'я 
при використанні за призначенням і відповідно до рекомендацій, наданих у паспорті безпеки матеріалів (MSDS). Його 
можна отримати за запитом у місцевого дилера або на сайті www.quickfds.fr. 

Цей виріб не можна використовувати для інших цілей, окрім тих, для яких він призначений. 

Утилізуючи використаний продукт, обов'язково захищайте навколишнє середовище та дотримуйтесь місцевих правил. 
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