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Eni i-Sigma performance E3 15W-40 é um lubrificante multigraduado “long-drain” para motores diesel 
que trabalham em condições severas. Este óleo também pode ser utilizado em motores diesel instalados 
nos veículos destinados ao transporte de mercadorias ou passageiros em trajetos curtos ou urbanos, assim 
como nos motores diesel sobrealimentados de automóveis, proporcionando uma margem muito ampla de 
qualidade.  
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CARACTERÍSTICAS (Valores Típicos) 
Grau SAE 15W-40 
Densidade a 15°C kg/m3 877 
Viscosidade a 100°C mm²/s 14,4 
Viscosidade a 40°C mm²/s 107 
Viscosidade a –20°C mPa.s 6.500 
Índice de viscosidade  - 140 
Ponto de inflamação v.a. °C 230 
Ponto de fluidez crítica °C -27 
 
PROPRIEDADES E PRESTAÇÕES 
 
 A qualidade superior do óleo base e a elevada percentagem de aditivos utilizados no Eni i-Sigma 

performance E3 15W-40 permitem intervalos alargados de mudança de óleo.  
 As suas propriedades detergentes-dispersantes, combinadas com a sua elevada e duradoura 

capacidade para neutralizar os produtos ácidos da combustão, mantêm os pistões excecionalmente 
limpos, enquanto que os produtos sólidos da combustão mantêm-se em suspensão, evitando assim a 
formação de depósitos nocivos no cárter.  

 Eni i-Sigma performance E3 15W-40 exibe uma acentuada resistência à deterioração, especialmente 
à oxidação, que pode ser causada por um prolongado trabalho a alta temperatura na presença de ar e 
outros agentes. As suas propriedades anti-oxidantes, anti-desgaste e anti-ferrugem estão desenhadas 
para serviço pesado e permitir intervalos alargados de mudança de óleo. A oxidação minimiza-se 
eficazmente, evitando assim as variações da viscosidade. Desta forma todas as partes metálicas do 
motor estão protegidas reduzindo-se o desgaste, o que garante a máxima eficiência do motor ao longo 
da sua vida. 

 
ESPECIFICAÇÕES 
 
Eni i-Sigma performance E3 15W-40 está oficialmente aprovado ou supera as exigências das seguintes 
especificações: 
 

- MB 228.1 
- MAN M 3275-1 
- MTU type 2 
- ACEA E3 
- API CG4 
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