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Descriere  
 

Ulei a cărui formulă contine componente sintetice şi care a fost special conceput pentru 
vehicule cu transmisii automata sau servodirectie care necesita un fluid care îndeplineşte 
specificaţia GM Dexron III G. Utilizabil atat pentru vehiculele utilitare uşoare cat şi cele 
industriale. 

 

 Proprietati  
 

● Imbunătăţeşte performanţa şi durabilitatea prelungind perioadei de service în 
comparaţie cu fostul fluid transmisie automată (ATF) 

● Adaptat pentru toate cutii de viteze automate care folosesc un lubrifiant Dexron, I, II 
sau III deoarece acesta este compatibil cu primele două şi poate fi utilizat atât pentru 
umplerea de la zero, cat si  pentru completare. 

● Indeplineşte atat cerinţele Voith cat şi cele ale altor producători. 
● Asigură functionarea in foarte bune conditii si fara socuri sau zgomot. 
● Economiseste energie ca urmare a indiceui de frecare si a vascozitate adecvate. 

 

 Nivel de calitate    

 
● GM DEXRON III G 
● ZF TE-ML 4D/14B and 16L 
● ALLISON C-4 
● VOITH 556336 (formerly G-1363) 

 

 Date tehnice  
 



















 Amabalaj  
 

Butoaie de 185 kg si recipient de plastic de 1l. 
 
 

 Identificarea pericolelor  
 
Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare. 
 
 

 Utilizare  
 

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este 
indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii. 
 
 

 Norme de sigranta si protectie  

 UNITATE METODA VALOARE 

Cuoare  Visual Red 

Densitate la 15ºC g/ml ASTM D 4052 0.847 

Viscozitate la  100ºC cSt ASTM D 445 7,5 

Viscozitate la 40ºC cSt ASTM D 445 32 

Viscozitate la  -40ºC cP ASTM D 2983 20.000 max 

Indice de vascozitate - ASTM D 2270 210 

Punct de aprindere ºC ASTM D 92 192 

Punct de inghet ºC ASTM D 97 -54 

MATIC III 

TRANSMISSIONS AND GEARBOXES 
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Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare 
este minim 
Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă 
medicală.  
Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun. 
Ochii: Spalati cu apa din abundenta  
Masuri generale: Consultati medicul imediat. 
 
 

 Masuri de prevenire a incendiilor  
 

 Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.  
Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de 

apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea 
produsului. 
 

 Protejarea mediului  
 

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita 
flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. 
Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila. 
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol 
accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de 
indepartarea prin mijloace fizice sau chimice 

 

Emergency phone number. National Toxicology Institute 
A safety information file is available on request. 
 
repsol.com 
901 111 999 
 
Unless otherwise indicated, the figures cited in technical characteristics should be 
considered typical. 

 
 

 
Technical record for Lubricants. Review  February 2010 
 


