
 Óleo sintético de primeira 
qualidade com aditivo 
especialmente concebido para a 
tecnologia dos compressores de 
ar condicionado 

 Compatível com os seguintes 
líquidos refrigerantes: R 23, 
R 125, R 134a, R1234yf, R 227, 
R 413a, R 407c, R 410a, R 404a, 
R 507, R 744.

Miscível com os óleos PAG e 
Ester
Um óleo para todas as aplicações

Excelente efeito lubrifi cante
• Prolonga a vida útil do compressor
• Boa compressão do líquido 

refrigerante no compressor 

 As instruções de aplicação são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. 
Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes da utilização. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, 
condições de processamento e armazenamento, não podemos garantir um determinado resultado da aplicação. Não 
assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha 
gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do 
acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos 
uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas. 

Art.-Nr. 0892 764 123
Qt./Emb. 1/6

Conteúdo 1000 ml

  Campos de aplicação 
 Manutenção e lubrifi cação universal dos compressores de ar condicionado para 
automóveis no circuito do líquido refrigerante.  

  Aplicação 
 Adicionar o óleo lubrifi cante em 
falta, de acordo com a quantidade 
recomendada pelo fabricante do 
automóvel e transferir para o circuito 
do ar condicionado através da unidade 
de recuperação do sistema de ar 
condicionado.  

 ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO   PRO 
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Nota:
Substitui em simultâneo os seguintes artigos:
Óleo Lubrifi cante Multiviscosidade A/C
Art.-Nr. 0892 764 036 

Óleo PAG 46YF
Art.-Nr. 0892 123 470
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