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Indien dit smeermiddel wordt gebruikt volgens onze aanbevelingen en voor de toepassingen waarvoor het voorzien is, 
houdt het geen speciaal gevaar in. Een veiligheidsinformatieblad conform de vigerende wetgeving binnen de EU is 
beschikbaar op www.quickfds.com of bij uw commerciële raadgever. 

 

“Low SAPS”-smeermiddel, speciaal ontwikkeld voor de smering van motoren van machines voor 
openbare werken, mijnen of steengroeven. 

 
SPECIFICATIES EN HOMOLOGATIES 
 

Internationale specificaties ACEA E6/E9/E4-99/E7  API CI-4 

 
Homologaties constructeurs 

 DEUTZ DQC IV-10 LA 
 MTU Category 3.1 
 MAN M 3477 
 MB-Approval 228.51 
 VOLVO VDS-3 
 MACK EO-N 
 RENAULT VI RLD-2 

Conform de specificaties 
 Caterpillar ECF-1a 
 

 
TOEPASSINGEN 
 
TOTAL RUBIA WORKS 2500 10W-40 is vooral geschikt voor de smering, tijdens alle seizoenen, van motoren in 

grondverzetmachines, openbare werken, steengroeven of mijnbouw. 

 

Dit smeermiddel is, meer algemeen, bestemd voor alle motoren die gedurende een lange periode op vollast draaien of 

afwisselend hoog en laag belast worden in een stoffige en warme omgeving. 

 

TOTAL RUBIA WORKS 2500 10W-40 wordt speciaal aanbevolen voor Duitse motoren die voldoen aan de emissienormen tot en 

met EURO Stage IV of US EPA TIER 4 final waarvoor een smeermiddel met niveau ACEA E4 of E6 vereist wordt. 

 

De “Low-SAPS”-technologie (lage gehaltes sulfaatas, fosfor en zwavel) van TOTAL RUBIA WORKS 2500 10W-40 is specifiek 

aangepast aan de laatste generatie dieselmotoren uitgerust met nabehandelingssystemen, zoals de roetfilter (DPF). 

 
PRESTATIEVERMOGEN EN VOORDELEN KLANT 
 
TOTAL RUBIA WORKS 2500 10W-40 biedt een uitstekende thermische stabiliteit wat een zeer goede smering van de warme 

delen van de motor garandeert onder continue werkomstandigheden. 

 

De “Low-SAPS”-formule helpt het verstoppen van de roetfilter (DPF) te voorkomen en verlengt de levensduur van de 

nabehandelingssystemen. 

 
FYSICOCHEMISCHE GEGEVENS* 
 

TOTAL RUBIA WORKS 2500 10W-40 Methode Waarde 

Kinematische viscositeit bij 40 °C mm
2
/s ASTM D445 90 

Kinematische viscositeit bij 100 °C mm
2
/s ASTM D445 14,1 

Viscositeitsindex - ASTM D2270 161 

Vloeipunt °C ASTM D97 -33 

T.B.N. mgKOH/g ASTM D2896 9,7 

Sulfaatas % m/m ASTM D874 <1 

* De waarden van de karakteristieken in deze tabel zijn gemiddelden, gegeven ter informatie. 


