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LUBRIFICANTES VEÍCULOS LIGEIROS

INTRODUÇÃO

GAMA
CARRERA

Quando se escolhe Lubriﬁcantes Repsol é muito mais que uma simples escolha. Além de um produto de alta qualidade,
aportamos a garantia Repsol. Uma companhia energética integrada e global que desenvolve actividades de
exploração, produção, reﬁnação, distribuição e marketing em mais de 90 países. Proporciona a milhões de pessoas e
empresas por todo o mundo as soluções energéticas mais eﬁcientes, responsáveis e inovadoras.
Máxima inovação. Na Repsol contamos com um Centro de Tecnologia na vanguarda mundial em I+D+i
(Investigação+Desenvolvimento+Inovação), onde os nossos técnicos e investigadores trabalham para uma melhoria
contínua de cada produto, assegurando desta forma uma maior eﬁciência em qualidade técnica e em meio ambiente.
De acordo com a nossa ﬁlosoﬁa de inovação e de constante procura de melhoria, apresentamos o nosso novo Catálogo
de Lubriﬁcantes para Veículos Ligeiros.

MÁXIMA QUALIDADE
Os Lubriﬁcantes Repsol superam os standard’s e as normas mais importantes do sector. Os nossos produtos foram
testados em competição para garantir a sua máxima eficiência.
ELITE

A nossa ﬁlosoﬁa é inovar para avançar. Melhorámos a nossa gama de produtos para oferecer a maior protecção aos
motores mais exigentes do mercado.
Os nossos lubriﬁcantes contribuem para a durabilidade do motor e dos sistemas de pós-tratamento dos gases de
escape, cumprindo com as normas do sector. Asseguram poupança de combustível (Fuel Economy) e redução nas
emissões de CO2 obtidas nos motores mais avançados.
Na Repsol seleccionamos os melhores processos de refinação ao fabricar as nossas próprias bases lubriﬁcantes.
Os aditivos de máxima qualidade oferecem produtos com fórmulas especíﬁcas para cada fabricante que cuidam do
seu motor e proporcionam uma conﬁança acrescida.
Ampliamos a gama de produtos para abranger todas as necessidades, colocando à disposição lubriﬁcantes
homologados e reconhecidos por todos os fabricantes de automóveis.

NOVA ETIQUETA
O melhor produto também incorpora uma embalagem de primeira qualidade, robusta, tricapa, com uma capa
intermédia de material reciclado que respeita o meio ambiente.

MULTI G

Seleccione a gama perfeita em função do veículo:
CARRERA: para veículos com altas prestações e elevada potência.
ELITE: para veículos que exigem homologações dos fabricantes (OEM).
MULTI G: para veículos que exigem qualidade básica e viscosidade multigraduada.
AUTOGAS: para veículos que utilizem GLP/GNC/GNV.

AUTOGAS

GRAUS

API/ILSAC

RP CARRERA

5W-50

SN

Fully synthetic

RP CARRERA

10W-60

SN

Fully synthetic

RP ELITE COSMOS HIGH PERFORMANCE

0W-40

SN

A3/B4

VW 502.00/505.00, BMW LL-01, MB 229.5,
PORSCHE A40, RENAULT RN0700/RN0710

Fully synthetic

RP ELITE EVOLUTION ECO F

5W-20

SN

A1/B1

FORD WSS-M2C948-B, JAGUAR CARS &
LAND ROVER ST JLR.03.5004

Fully synthetic

RP ELITE EVOLUTION VCC

0W-20

RP ELITE EVOLUTION LONG LIFE

5W-30
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FABRICANTES VEÍCULOS

A1/B1, C2 (prestações)

VOLVO CAR CORPORATION VCC RBS0-2AE

Fully synthetic

C3

BMW LL-04, MB 229.51/229.52,
VW 502.00/505.00/505.01,
Dexos2TM (GB2D1011102) excede
GM-LL-A-025 e GM-LL-B-025

Fully synthetic

RP ELITE EVOLUTION FUEL ECONOMY

5W-30

C2

PSA B71 2290

Fully synthetic

RP ELITE EVOLUTION POWER 1

5W-30

C1

FORD WSS-M2C934-B

Fully synthetic

RP ELITE EVOLUTION POWER 2

0W-30

C2

PSA B71 2312

Fully synthetic

RP ELITE EVOLUTION POWER 4

5W-30

C4

RENAULT RN0720

Fully synthetic

RP ELITE EVOLUTION

5W-40

SN/CF

C3

MB 229.31, BMW LL-04,
VW 502.00/505.00/505.01, PORSCHE A40,
FORD WSS-M2C917-A

Fully synthetic

RP ELITE COSMOS F FUEL ECONOMY

5W-30

SL/CF

A5/B5

RENAULT RN0700, FORD WSS-M2C913-D

Fully synthetic

RP ELITE COMPETICIÓN

5W-40

SN/CF

A3/B3, A3/B4

VW 502.00/505.00, MB 229.3, BMW LL-01,
PORSCHE A40, RENAULT RN0700/RN0710,
GM LL- B-025, PSA B71 2296

Fully synthetic

RP ELITE COMMON RAIL

5W-30

SL/CF

A3/B4

MB 229.5, BMW LL-01, VW 502.00/505.00,
RENAULT RN0700/RN0710,
GM LL-B-025

Fully synthetic

RP ELITE LONG LIFE 50700/50400

5W-30

C3

VW 507.00/504.00, MB 229.51, PORSCHE C30

Fully synthetic

RP ELITE TURBO LIFE 50601

0W-30

A5/B5-04

VW 506.01/503.00/506.00

Fully synthetic

RP ELITE 50501 TDI

5W-40

C3

VW 502.00/505.00/505.01

Fully synthetic

RP ELITE MULTIVÁLVULAS

10W-40

SN/CF

A3/B4

VW 502.00/505.00, MB 229.3,
RENAULT RN0700/RN0710

Fully synthetic

RP ELITE INJECTION

10W-40

SL/CF

A3/B3, A3/B4

VW 502.00/505.00 (Válido para 501.01),
MB 229.1

Synthetic blend

RP ELITE TDI

15W-40

SL/CF

A3/B3, A3/B4-08

MB 229.1, VW 501.01/505.00

Mineral

RP ELITE INYECCIÓN

15W-40

SL/CF

A3/B3

VW 501.01/505.00, MB 229.1

Mineral

RP ELITE SUPER

20W-50

SL/CF

A3/B3

VW 501.01/505.00, MB 229.1

Mineral

RP ELITE NEO

5W-20

SN-RC / GF-5

Fully synthetic

RP ELITE NEO

5W-30

SN-RC / GF-5

Fully synthetic

RP ELITE NEO

10W-30

SN/CF

Synthetic blend

RP ELITE NEO

15W-50

SN/CF

Synthetic blend

RP ELITE NEO

20W-50

SN/CF

Synthetic blend

RP HIGH MILEAGE

25W-60

SL

Mineral

RP MULTI G

20W-50

SG/CF

Mineral

RP AUTOGAS

5W-30

RP AUTOGAS

5W-40

SN/CF

RP AUTOGAS

20W-50

SN

Nesta tabela poderá encontrar o lubriﬁcante que melhor se adapta às suas necessidades. A Repsol coloca à disposição
uma ampla gama de lubriﬁcantes sintéticos, semi-sintéticos e minerais para todas as necessidades de todos os seus
clientes com veículos ligeiros.
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SN/CF

ACEA

NATUREZA

NOME
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C3
C3

Fully synthetic
Fully synthetic
Synthetic blend

CARRERA
REPSOL ELITE EVOLUTION ECO F 5W-20

REPSOL CARRERA 5W-50

API SN
ACEA A1/B1
FORD WSS-M2C948-B
JAGUAR CARS & LAND ROVER ST JLR.03.5004

API SN

Lubriﬁcante sintético especiﬁcamente desenvolvido para as necessidades dos motores de alto rendimento. O REPSOL CARRERA 5W-50
é um produto de toda a experiência acumulada pelas equipas de competição da Repsol. A sua fórmula estudada optimiza a resistência
à oxidação dos diferentes componentes do motor, evita a formação de depósitos e favorece um correcto trabalho a baixas
temperaturas ambientais. É o lubriﬁcante perfeito para veículos potentes utilizados diariamente em qualquer ambiente e circunstância.

Lubriﬁcante sintético para motores de injecção directa e poupança de combustível. Especialmente indicado para motores
Ford Ecoboost de última geração (excepto Ford KA, Focus ST e Focus RS). Válido para veículos de qualquer marca que
necessitem um nível de qualidade API SN, ACEA A1/B1.

REPSOL CARRERA 10W-60

REPSOL ELITE EVOLUTION VCC 0W-20

ACEA A1/B1
ACEA C2 (prestações)
VOLVO CAR CORPORATION VCC RBS0-2AE

API SN

Lubriﬁcante totalmente sintético com mistura de bases PAO e éster. Com a experiência da Repsol na competição, o
REPSOL CARRERA 10W-60 foi especialmente desenvolvido para motores de altas prestações. Maximiza o rendimento do
motor, e assegura a protecção contra a fricção e o desgaste típico dos motores de grande potência. Está especialmente
recomendado para veículos de alta gama de fabricantes como a Maserati, Jaguar, Lotus ou Aston Martin.

ELITE

Lubriﬁcante sintético de altas prestações desenvolvido especiﬁcamente para motores VOLVO CARS. É o único lubriﬁcante
com este grau de viscosidade que pode ser utilizado em motores VOLVO VEA - 4 cilindros – a diesel e a gasolina. A sua
viscosidade 0W-20 permite obter um alto rendimento com poupança de combustível superior a 3,4% em ensaio
normalizado. Válido para veículos de qualquer marca que necessitem um nível de qualidade ACEA A1/B1 e prestações C2.

REPSOL ELITE EVOLUTION LONG LIFE 5W-30

REPSOL ELITE COSMOS HIGH PERFORMANCE 0W-40
API SN
ACEA A3/B4
VW 502.00/505.00
BMW LL-01

MB 229.5
PORSCHE A40
RENAULT RN0700/RN0710

Lubriﬁcante sintético especialmente desenvolvido para satisfazer as altas prestações necessárias nos motores de veículos de
grande potência. Destaca-se pelas suas prestações especíﬁcas de longa duração (Long Life) e protecção perante o desgaste. O seu
grau de viscosidade e os seus componentes de última geração protegem o motor nas condições ambientais e de operação mais
extremas. Imprescindível nos veículos de última geração para um óptimo rendimento dos mesmos.
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API SN/CF
ACEA C3
BMW LL-04
MB 229.51/229.52

VW 502.00/505.00/505.01
Dexos2TM (GB2D1011102)
excede GM-LL-A-025 e
GM-LL-B-025

Lubriﬁcante sintético de longa duração, especialmente desenvolvido para veículos com tratamentos de gases de escape.
A sua fórmula estudada com reduzido conteúdo em cinzas (Mid SAPS) é adequada para as últimas tecnologias de motores
existentes e contribui para a conservação do meio ambiente minimizando emissões nocivas de partículas. Lubriﬁcante
Long Life, devido aos seus componentes sintéticos, que permite períodos de muda alargados, segundo as recomendações
de cada fabricante. Contribui para a conservação do meio ambiente minimizando emissões nocivas de partículas e
prolongando os períodos de muda.
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REPSOL ELITE EVOLUTION FUEL ECONOMY 5W-30

REPSOL ELITE EVOLUTION POWER 4 5W-30

ACEA C2
PSA B71 2290

ACEA C4
RENAULT RN0720

Lubriﬁcante sintético de máxima qualidade que devido à sua viscosidade estudada, favorece a redução do consumo de
combustível (Fuel Economy) em condições normais de condução. Contribui para a diminuição de emissões de CO2 para a
atmosfera e para a conservação do meio ambiente. Está especialmente indicado para os motores mais avançados que
incorporem ﬁltros de partículas devido ao nível de qualidade ACEA C2 com reduzido conteúdo em cinzas (Mid SAPS).

Lubriﬁcante sintético de qualidade ACEA C4, especialmente recomendado nos veículos que incorporam ﬁltros de partículas
como tratamento de gases de escape. Devido ao baixo conteúdo de cinzas (Low SAPS) é o lubriﬁcante especíﬁco para
veículos a diesel Renault que necessitem do nível de qualidade RN0720. É um lubriﬁcante de longa duração o que permite
alargar os intervalos de muda; sempre dependendo da recomendação do fabricante.

REPSOL ELITE EVOLUTION POWER 1 5W-30

REPSOL ELITE EVOLUTION 5W-40
API SN/CF
ACEA C3
MB 229.31
BMW LL-04

ACEA C1
FORD WSS-M2C934-B

Lubriﬁcante sintético Fuel Economy de altas prestações para veículos ligeiros que incorporam sistemas de tratamentos de
gases de escape. Devido à sua fórmula estudada, com reduzido conteúdo em cinzas (Low SAPS) é adequado para as últimas
tecnologias de motores existentes que incorporam ﬁltros de partículas e necessitam da utilização de um lubriﬁcante de
nível de qualidade ACEA C1. Estes dispositivos contribuem para uma menor emissão de partículas e uma melhor
conservação do meio ambiente. Desenvolvido especiﬁcamente para veículos Mazda, Ford, Mitsubishi, Jaguar e Land Rover.

REPSOL ELITE EVOLUTION POWER 2 0W-30

Lubriﬁcante sintético de máxima qualidade especialmente desenvolvido para os veículos equipados com sistemas de
tratamento de gases de escape, como os ﬁltros de partículas DPF e FAP. Tendo uma avançada formulação, com reduzido
conteúdo em cinzas (Mid SAPS), é adequado para os motores mais desenvolvidos tecnologicamente e contribui para a
conservação do meio ambiente minimizando emissões nocivas de partículas.

REPSOL ELITE COSMOS F FUEL ECONOMY 5W-30
API SL/CF
ACEA A5/B5
RENAULT RN0700
FORD WSS-M2C913-D

ACEA C2
PSA B71 2312

Lubriﬁcante sintético para veículos ligeiros a gasolina e a diesel que devido à sua baixa viscosidade e em condições normais
de condução, proporciona um menor consumo de combustível (Fuel Economy) e uma menor emissão de CO2 para a
atmosfera e um menor impacto no meio ambiente. Devido ao seu reduzido conteúdo em cinzas (Mid SAPS) é adequado para
veículos com sistemas de pós-tratamento de gases, como ﬁltro de partículas (DPF), que necessitem um nível de qualidade
ACEA C2. Desenvolvido especiﬁcamente para veículos Suzuki, Citröen, Peugeot, Mitsubishi e Honda.
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VW 502.00/505.00/505.01
PORSCHE A40
FORD WSS-M2C917-A

Lubriﬁcante de tecnologia sintética para motores a gasolina e a diesel de ligeiros de última geração. As suas importantes
propriedades de poupança de combustível (Fuel Economy), contribuem para uma menor emissão de CO2 para a atmosfera
em condições normais de condução. Válido para veículos de qualquer marca que necessitam um nível de qualidade ACEA
A5/B5 e especialmente desenvolvido para veículos Ford.
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REPSOL ELITE TURBO LIFE 50601 0W-30

REPSOL ELITE COMPETICIÓN 5W-40
API SN/CF
ACEA A3/B3, A3/B4
VW 502.00/505.00
MB 229.3
BMW LL-01

PORSCHE A40
RENAULT RN0700/RN0710
GM LL- B-025
PSA B71 2296

Desenvolvido a partir da experiência aportada pelas equipas de competição Repsol, este lubriﬁcante completamente
sintético, é capaz de superar com êxito as mais altas exigências a que é submetido um motor em circuito. Está
recomendado como a melhor escolha para os motores dos veículos de turismo mais evoluídos e exigentes do mercado,
como Porsche, Mercedes Benz, Audi, BMW, etc., marcas que o incluem entre os seus produtos mais recomendados. Um
lubriﬁcante sinónimo de êxito da Repsol em competição.

REPSOL ELITE COMMON RAIL 5W-30

ACEA A5/B5-04
VW 506.01/503.00/506.00

Lubriﬁcante de tecnologia sintética especialmente desenvolvido para uso em motores a diesel de injecção directa que
incorporem o sistema de injectores bomba unitários. Este lubriﬁcante cumpre os requisitos de poupança de combustível
referenciado pelo mais prestigioso organismo europeu de classiﬁcação de lubriﬁcantes de motor, ACEA. O seu baixo
consumo e diminuição de emissões, contribui mais para a conservação do meio ambiente que os lubriﬁcantes convencionais.
Particularmente formulado para responder às exigências de “longa duração” pelo grupo VW-Audi-Seat-Skoda, e imperativo
em motores que necessitem da qualidade VW 506.01.

REPSOL ELITE 50501 TDI 5W-40

API SL/CF
ACEA A3/B4
BMW LL-01
VW 502.00/505.00

GM LL-B-025
MB 229.5
RENAULT RN0700/RN0710

Lubriﬁcante sintético de longa duração (Long Life). Devido à sua viscosidade estudada, trabalha no motor a frio e a quente, a
altas ou baixas temperaturas ambientes. O lubriﬁcante Common Rail contribui para a redução do desgaste dos
componentes internos do motor e favorece a redução do consumo de combustível. A sua qualidade destaca igualmente o
baixo consumo ao longo da quilometragem. É indicado para os motores dotados de sistema de injecção por Common Rail,
multiválvulas de admissão variável, válvulatronic, turbo compressores e outros. É importante destacar que não é aplicável a
motores equipados com ﬁltro de partículas DPF.

REPSOL ELITE LONG LIFE 50700/50400 5W-30

ACEA C3
VW 502.00/505.00/505.01

Lubriﬁcante sintético recomendado para qualquer motor de altas prestações. A sua fórmula é insubstituível na lubriﬁcação
dos motores TDI do grupo VW-Audi-Seat-Skoda que utilizam bomba de injecção unitária. Pelas suas características é
compatível com outros combustíveis como o GLP (Gás Liquefeito do Petróleo) e o GNC (Gás Natural Comprimido), tão
comuns nos veículos de transporte público. O seu reduzido conteúdo em cinzas, compatibilidade com sistemas de
tratamento de gases de escape e particular viscosidade, para minimizar os desgastes nas partes críticas do motor, e reduzir
as emissões nocivas de partículas ao meio ambiente.

REPSOL ELITE MULTIVÁLVULAS 10W-40

ACEA C3
VW 507.00/504.00
MB 229.51
PORSCHE C30
Lubriﬁcante sintético que a Repsol desenvolveu para cumprir as exigências dos modernos motores a gasolina e a diesel do
grupo VW-Audi-Seat-Skoda, ao satisfazer as novas especiﬁcações VW 507.00/504.00, em que, entre outras, se exige um
período de muda alargado. É recomendado para qualquer motor a gasolina de injecção directa ou a diesel com sistemas de
escape com ﬁltros de partículas DPF. As suas propriedades como lubriﬁcante de longa duração (Long Life) favorecem a
redução do consumo de combustível, lubriﬁcante e nas emissões contaminantes para a atmosfera. Pelo seu nível de
prestações pode ser utilizado em veículos que necessitem ACEA C2.
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API SN/CF
ACEA A3/B4
VW 502.00/505.00

MB 229.3
RENAULT RN0700/RN0710

Lubriﬁcante com base sintética desenvolvida para uso em modernos motores de veículos ligeiros a gasolina ou a diesel.
Os seus componentes sintéticos conferem uma elevada estabilidade química que, com o seu extraordinário rendimento,
permitem optimizar os períodos de muda. A sua baixa viscosidade facilita o arranque a frio, protegendo os sistemas
hidráulicos, assegurando uma perfeita lubriﬁcação a qualquer temperatura. A sua alta estabilidade térmica mantém o
lubriﬁcante mais tempo em condições de uso normais.
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REPSOL ELITE INJECTION 10W-40

REPSOL ELITE SUPER 20W-50

API SL/CF
ACEA A3/B3, A3/B4

VW 502.00/505.00
(Válido para 501.01)
MB 229.1

Lubriﬁcante multigraduado com base sintética que, devido ao avançado pacote de aditivos, está especialmente indicado
para uso nos modernos motores de veículos ligeiros, alimentados a gasolina ou a diesel. A sua estabilidade térmica
favorece uma menor degradação do produto, optimizando os períodos de muda. Outra qualidade é a elevada resistência
ao cisalhamento. A sua baixa viscosidade a frio e sua grande ﬂuidez, favorece o arranque do motor e protege com eﬁciência
os sistemas dotados de tuchos hidráulicos.

REPSOL ELITE TDI 15W-40

API SL/CF
ACEA A3/B3

VW 501.01/505.00
MB 229.1

Lubriﬁcante multigraduado mineral recomendado para motores a gasolina ou a diesel de veículos ligeiros, com ou sem
catalisador. Entre as suas características principais há que destacar a sua resistência ao cisalhamento e boas
características para o arranque a frio, oferecendo um serviço excelente na estrada, auto-estrada e cidade. REPSOL ELITE
SUPER 20W-50 cumpre com as exigências dos principais fabricantes de veículos ligeiros. Tem a viscosidade adequada para
trabalhar a altas temperaturas, características de baixo consumo e boas propriedades detergentes e dispersantes.

REPSOL ELITE NEO 5W-20

API SL/CF
ACEA A3/B3, A3/B4-08

MB 229.1
VW 501.01/505.00

API SN-RC
ILSAC GF-5

Lubriﬁcante multigraduado com base mineral polivalente que foi desenvolvido para uso nos motores de veículos ligeiros a
diesel de injecção directa, mas também é perfeitamente válido nos veículos alimentados por injecção indirecta.
REPSOL ELITE TDI 15W-40 evita a formação de depósitos no turbo compressor, favorece o arranque a frio e protege contra
o desgaste nos componentes internos do motor quando este trabalha a altas temperaturas. Apresenta uma excelente
resistência à oxidação, ao envelhecimento e está dotado de um alto poder detergente e dispersante.

Lubriﬁcante sintético com a exclusiva fórmula 3E Technology, desenvolvido para oferecer a melhor protecção do motor sem
renunciar à alta eﬁciência. Lubriﬁcante para veículos a gasolina que, devido à sua baixa viscosidade e em condições normais
de condução, contribui para a poupança de combustível (Fuel Economy) e uma menor emissão de CO2 para a atmosfera,
assim como um menor impacto em meio ambiente.

REPSOL ELITE INYECCIÓN 15W-40

REPSOL ELITE NEO 5W-30

API SL/CF
ACEA A3/B3

Lubriﬁcante com base mineral que cumpre as normas internacionais de qualidade mais exigentes, estando recomendado para o uso
nos motores de veículos ligeiros a gasolina ou a diesel. É compatível com outros combustíveis como o GLP (Gás Liquefeito do Petróleo)
e o GNC (Gás Natural Comprimido). Protege o motor perante o desgaste de todos os seus componentes e devido à sua capacidade
detergente-dispersante, mantém o motor limpo evitando a formação de depósitos nas ranhuras dos pistons, válvulas, etc.
É compatível com sistemas auxiliares como o catalisador.
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API SN-RC
ILSAC GF-5

VW 501.01/505.00
MB 229.1

Lubriﬁcante sintético com a exclusiva fórmula 3E Technology, desenvolvido para oferecer a melhor protecção do motor sem
renunciar à alta eﬁciência. Lubriﬁcante para veículos a gasolina que, devido à sua baixa viscosidade e em condições normais
de condução, contribui para a poupança de combustível (Fuel Economy) e uma menor emissão de CO2 para a atmosfera e
um menor impacto em meio ambiente.
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MULTI G
REPSOL ELITE NEO 10W-30

REPSOL HIGH MILEAGE 25W-6O

API SN/CF

Lubriﬁcante sintético com a exclusiva fórmula 3E Technology, desenvolvido para oferecer a melhor protecção do motor sem
renunciar à alta eﬁciência. Lubriﬁcante para veículos a gasolina e a diesel ligeiros que não disponham de sistemas de
pós-tratamento de gases de escape (DPF). Recomendado para a maioria dos fabricantes de veículos asiáticos.

REPSOL ELITE NEO 15W-50

API SL

Lubriﬁcante multigraduado recomendado para veículos a gasolina com alta quilometragem. As bases e aditivos da sua
formulação permitem reduzir as fugas e o consumo de lubriﬁcante devido ao efeito vedante que produz nas partes mais
desgastadas do motor, garantindo a sua máxima protecção. Também é válido para os veículos que utilizem GNC, GLP ou GNV
como combustível.

REPSOL MULTI G 20W-50
API SN/CF
API SG/CF

Lubriﬁcante semi-sintético com a exclusiva fórmula 3E Technology, desenvolvido para oferecer a melhor protecção do
motor sem renunciar à alta eﬁciência. Lubriﬁcante para motores que necessitem uma maior protecção contra o desgaste
e às altas temperaturas, como é o caso de veículos com elevada quilometragem ou que utilizam auto-gás (GLP) ou gás
natural (GNC/GNV) como combustível. Também é adequado para veículos a gasolina ou a diesel ligeiros sem sistemas de
pós-tratamento de gases de escape (DPF).

Lubriﬁcante multigraduado com base mineral de alta qualidade e várias opções de uso, é válido para motores a diesel de aspiração
natural ou turboalimentados, tanto para veículos ligeiros como para veículos pesados. Lubriﬁcante adequado a serviços urbanos e
de obras públicas com intervalos normais de muda de lubriﬁcante. Destaca-se pelo mínimo consumo.

REPSOL ELITE NEO 20W-50

API SN/CF

Lubriﬁcante semi-sintético com a exclusiva fórmula 3E Technology, desenvolvido para oferecer a melhor protecção do motor
sem renunciar à alta eﬁciência. Lubriﬁcante para motores que necessitem uma maior protecção contra o desgaste e às altas
temperaturas, como é o caso de veículos com elevada quilometragem ou que utilizam auto-gás (GLP) ou gás natural
(GNC/GNV) como combustível. Também é adequado para veículos a gasolina ou a diesel ligeiro sem sistemas de
pós-tratamento de gases de escape (DPF).
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AUTOGAS
REPSOL AUTOGAS 5W-30

ACEA C3

Lubriﬁcante sintético especialmente recomendado para motores de veículos bi-fuel auto-gás (GLP) – gasolina, desenvolvido
para proporcionar uma melhor lubricidade e uma maior resistência à oxidação, prolongando a vida útil do motor.

REPSOL AUTOGAS 5W-40

API SN/CF
ACEA C3

Lubriﬁcante sintético especialmente recomendado para motores de veículos bi-fuel auto-gás (GLP) – gasolina, desenvolvido
para proporcionar uma melhor lubricidade e uma maior resistência à oxidação, prolongando a vida útil do motor.

REPSOL AUTOGAS 20W-50

API SN

Lubriﬁcante semi-sintético especialmente recomendado para motores a gasolina e gás válido para GNC/GNV/GLP. Foi desenvolvido
para proporcionar uma melhor lubricidade e uma maior resistência à oxidação, prolongando a vida útil do motor.
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EMBALAGEMS
GAMA

NOME

CARRERA

RP CARRERA 5W-50

Granel

IBC
1000 L

Tambor 208 L

Tambor 60 L

Balde 20 L

CP 5 L

CP 4 L

CP 1 L

GAMA

NOME

MULTI G

RP HIGH MILEAGE 25W-60

RP CARRERA 10W-60

ELITE

RP ELITE COSMOS
HIGH PERFORMANCE 0W-40

Granel

IBC
1000 L

Tambor 208 L

Tambor 60 L

Balde 20 L

CP 5 L

RP MULTI G 20W-50

AUTOGAS

RP AUTOGAS 5W-30

RP ELITE EVOLUTION ECO F 5W-20

RP AUTOGAS 5W-40

RP ELITE EVOLUTION VCC 0W-20

RP AUTOGAS 20W-50

RP ELITE EVOLUTION
LONG LIFE 5W-30
RP ELITE EVOLUTION
FUEL ECONOMY 5W-30
RP ELITE EVOLUTION
POWER 1 5W-30
RP ELITE EVOLUTION
POWER 2 0W-30
RP ELITE EVOLUTION
POWER 4 5W-30
RP ELITE EVOLUTION 5W-40
RP ELITE COSMOS
F FUEL ECONOMY 5W-30
RP ELITE COMPETICIÓN 5W-40
RP ELITE COMMON RAIL 5W-30
RP ELITE LONG LIFE
50700/50400 5W-30

PESQUISADOR DE LUBRIFICANTES REPSOL

RP ELITE TURBO LIFE 50601 0W-30
RP ELITE 50501 TDI 5W-40
RP ELITE
MULTIVÁLVULAS 10W-40
RP ELITE INJECTION 10W-40

No Pesquisador de lubrificantes Repsol encontra o lubriﬁcante
adequado ao seu veículo.
Pesquise por marca, modelo e versão do veículo.

RP ELITE TDI 15W-40
RP ELITE INYECCIÓN 15W-40
RP ELITE SUPER 20W-50
RP ELITE NEO 5W-20

Consulta:
Através deste código QR
Ou através da web:
https://www.repsol.com/pt_pt/productos-servicios/
lubricantes/particulares/buscador_lubricantes/

RP ELITE NEO 5W-30
RP ELITE NEO 10W-30
RP ELITE NEO 15W-50
RP ELITE NEO 20W-50
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CP 4 L

CP 1 L
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