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RUBIA TIR 9900 FE 
5W-30 

 

Syntetisk premiummotorolja med ”Low SAPS” för dieselmotorer, lämplig för tunga 
tillämpningar och körning på väg, med bränslebesparande teknologi. 
 

SPECIFIKATIONER OCH GODKÄNNANDEN 

 

Internationella specifikationer  

  

ACEA E6/E9/E4/E7 API CJ-4/CI-4/CH-4 

 

Tillverkares godkännanden Uppfyller kraven för 

✓ MB-godkännande 228.51 ✓ Cummins CES 20081 

✓ MAN M 3477 / M 3677 ✓ IVECO TLS E6 

✓ Mack EO-O Premium Plus ✓ DAF 

✓ Renault Trucks RLD-3  

✓ Volvo VDS-4  

✓ Scania LDF-4  
 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

 
TOTAL RUBIA TIR-9900 FE 5W-30 är en syntetisk motorolja i den nya generationen lämpligt för användning i alla europeiska 
Euro 6-applikationer (DAF, Daimler, Iveco, MAN, Scania, Volvo). Det är också lämplig för vissa gasmotorer. 
 
Tack vare Low SAPS-teknologi (låg halt av sulfataska, fosfor och svavel) är TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30 speciellt 
anpassad till den senaste generationens dieselmotorer utrustade med avgasreningssystem som t.ex. dieselpartikelfilter. 
 
TOTAL RUBIA TIR-9900 FE 5W-30 är speciellt lämplig för Euro 6-fordon från IVECO med förlängda oljebytesintervaller 
som definieras av tillverkaren, och har de senaste MAN-godkännandet M 3677 och Scania-godkännandet LDF-4, vilket 
passar deras Euro 6-motorer. 
 

PRESTANDA OCH KUNDFÖRDELAR 

 
FUEL ECONOMY-tekniken hjälper till att i genomsnitt spara upp till 1 % bränsle jämfört med referensmotoroljan SAE 40. Denna 
besparing kan öka till 3 % om motoroljan används i kombination med transmissionsolja med bränslebesparande teknologi. 
 
Tack vare högkvalitativa syntetiska basoljor i kombination med högpresterande tillsatser uppvisar TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 
5W-30 enastående prestanda. 
Dess helsyntetiska sammansättning ger utmärkt termisk stabilitet och enklare kallstarter. 
 
Rengörande, oxidationsskyddande och korrosionsskyddande tillsatser i TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30 gör att 
förlängda oljebytesintervaller kan uppnås, vilket krävs av IVECO, samt minskar underhållskostnaderna. 
 
Enastående rengörande, dispergerande och slitageskyddande egenskaper håller motorn ren och möjliggör en effektiv 
kontroll av sot-, slam- och kolvavlagringar. 
 
Utmärkt kolvrengörande prestanda ger ett effektivt skydd mot polering av cylinderfodret. 
 
Den avancerade Low SAPS-formuleringen för TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30 förebygger blockering av dieselpartikelfilter 
(DPF) och förlänger avgasreningssystemet livslängd. 
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FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER* 
 

TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30 Metod Värde 

Densitet vid 15 °C kg/m3 ASTM D1298 861 

Kinematisk viskositet vid 40 °C mm2/s ASTM D445 72,5 

Kinematisk viskositet vid 100 °C mm2/s ASTM D445 12,2 

Viskositetsindex - ASTM D2270 166 

Flampunkt °C ASTM D92 223 

Lägsta flytpunkt °C ASTM D97 -42 

T.B.N mg KOH/g ASTM D2896 13 

Sulfataska % m/m ASTM D874 0,95 

* De värden som nämns ovan är genomsnittliga värden som erhålls med vissa variationer i produktionen, och utgör inte en specifikation. 

 

REKOMMENDATIONER 

 
Innan man använder produkten är det viktigt att läsa fordonets servicehandbok: oljebyten utförs enligt tillverkarens krav. 
 
Produkten bör inte förvaras vid temperaturer över 60 °C. Produkten får inte utsättas för starkt solljus, extrem kyla eller stora 
temperaturvariationer. 
 
Alla förpackningar bör skyddas från dåliga väderförhållanden. Fat ska lagras horisontellt för att undvika eventuell förorening av 
vatten samt skador på produktens märkning. 
 

HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ 

 
Baserat på tillgänglig information orsakar denna produkt inte negativa hälsoeffekter när den används som avsett och enligt 
rekommendationerna i säkerhetsdatabladet. Ett säkerhetsdatablad finns tillgänglig på begäran från din lokala återförsäljare eller 
på webbplatsen www.quickfds.com 
 
Denna produkt får inte användas för andra ändamål än de som den är avsedd för. 
 
Vid avfallshantering av använd produkt, var noga med att skydda miljön och följa lokala föreskrifter. 
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RUBIA TIR 7400 
15W-40 

 

Dieselmotorolja baserat på mineralolja för vägburna fordon. 
 

SPECIFIKATIONER OCH GODKÄNNANDEN 

 

Internationella specifikationer  

  

ACEA E7 API CI-4/CH-4/SL 

 

Tillverkares godkännanden Uppfyller kraven för 

✓ Cummins CES 20076/77/78 ✓ CATERPILLAR ECF-1a 

✓ Mack EO-N ✓ IVECO T2E7 

✓ MAN M 3275 ✓ DAF 

✓ MB-godkännande 228.3 ✓ SCANIA 

✓ Renault Trucks RLD-2 ✓ ISUZU 

✓ Volvo VDS-3  
 
 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

 
TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40 är en motorolja för dieselmotorer i vägburna fordon. 
 
Rekommenderas till Euro 3, samt tidigare motorer från de flesta europeiska och amerikanska tillverkare. Även anpassad till 
Euro 5 och tidigare motorer från vissa tillverkare med lämpliga oljebytesintervaller. 
 
TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40 är lämpligt för att täcka in en fordonsflotta med blandade märken med ett minimalt antal 
produkter (amerikanska och europeiska tillverkare). 
 

PRESTANDA OCH KUNDFÖRDELAR 

 
TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40 har en mycket stabil viskositet under drift vilket säkerställer effektiv smörjning av motorn 
under svåra förhållanden. 
 
Enastående rengörande, dispergerande och slitageskyddande egenskaper håller motorn ren och möjliggör en effektiv 
kontroll av sot-, slam- och kolvavlagringar. 
 
Kolvrengörande egenskaper ger ett effektivt skydd mot polering av cylinderfodret. 
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FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER* 

 

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40 Metod Värde 

Densitet vid 15 °C kg/m3 ASTM D1298 888 

Kinematisk viskositet vid 40 °C mm2/s ASTM D445 98,7 

Kinematisk viskositet vid 100 °C mm2/s ASTM D445 13,4 

Viskositetsindex - ASTM D2270 136 

Flampunkt °C ASTM D92 236 

Lägsta flytpunkt °C ASTM D97 -30 

T.B.N mg KOH/g ASTM D2896 11 

Sulfataska % m/m ASTM D874 1,45 

* De värden som nämns ovan är genomsnittliga värden som erhålls med vissa variationer i produktionen, och utgör inte en specifikation. 

 
REKOMMENDATIONER 

 
Innan man använder produkten är det viktigt att läsa fordonets servicehandbok: oljebyten utförs enligt tillverkarens krav. 
 
Produkten bör inte förvaras vid temperaturer över 60 °C. Produkten får inte utsättas för starkt solljus, extrem kyla eller stora 
temperaturvariationer. 
 
Alla förpackningar bör skyddas från dåliga väderförhållanden. Fat ska lagras horisontellt för att undvika eventuell förorening av 
vatten samt skador på produktens märkning. 
 
HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ 

 
Baserat på tillgänglig information orsakar denna produkt inte negativa hälsoeffekter när den används som avsett och enligt 
rekommendationerna i säkerhetsdatabladet. Ett säkerhetsdatablad finns tillgänglig på begäran från din lokala återförsäljare eller 
på webbplatsen www.quickfds.com 
 
Denna produkt får inte användas för andra ändamål än de som den är avsedd för. 
 
Vid avfallshantering av använd produkt, var noga med att skydda miljön och följa lokala föreskrifter. 
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RUBIA TIR 8900 
10W-40 

 

Semisyntetisk dieselmotorolja med ”low SAPS”-teknologi lämplig för tunga vägburna 
fordon. 
 

SPECIFIKATIONER OCH GODKÄNNANDEN 

 

Internationella specifikationer  

ACEA E6/E7/E9 API CJ-4/CI-4/CH-4 

 

Tillverkares godkännanden Uppfyller kraven för 

✓ Mack EO-O Premium Plus ✓ DAF 

✓ MAN M 3477/M 3271-1 ✓ IVECO TLS E9 

✓ MB-godkännande 228.51 ✓ Cummins CES 20081 

✓ Renault Trucks RLD-3  

✓ Volvo VDS-4  

 
 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN 

 
TOTAL RUBIA TIR 8900 10W-40 är en semisyntetisk dieselmotorolja som är lämplig för tunga vägburna fordon. 
 
Tack vare Low SAPS-teknik (låg halt av sulfataska, fosfor och svavel) skyddar TOTAL RUBIA TIR 8900 10W-40 dieselmotorer 
utrustade med avgasreningssystem som t.ex. dieselpartikelfilter. 
 
TOTAL RUBIA TIR 8900 10W-40 är särskilt anpassad till Euro 6 och tidigare motorer från Mercedes-Benz och DAF. Oljan är 
också lämplig för de flesta Euro 5-motorer från olika tillverkare. 
 
TOTAL RUBIA TIR 10W-40 är också anpassad för gasmotorer tillverkade av MAN, Mercedes-Benz, Renault Trucks och 
Volvo samt vissa DAF-motorer. 
 
Motoroljan är lämplig för att täcka in en fordonsflotta med blandade märken med ett minimalt antal produkter (amerikanska och 
europeiska tillverkare). 
 

PRESTANDA OCH KUNDFÖRDELAR 

 
Syntetiska basoljor och högeffektiva tillsatser ger en högpresterande motorolja. Dess semisyntetiska sammansättning ger 
enastående termisk stabilitet. 
 
Enastående detergent, oxidations- och korrosionsskyddande egenskaper ger längre oljebytesintervaller, vilket krävs för 
DAF, MAN och Mercedes-Benz, samt ger sänkta underhållskostnader. 
 
Avancerade tillsatser ger rengörande, dispergerande och slitageskyddande egenskaper som håller motorns känsligaste 
delar rena. 
 
Utmärkt kolvrengörande prestanda ger ett effektivt skydd mot polering av cylinderfodret. 
 
Den avancerade Low SAPS-formuleringen för TOTAL RUBIA TIR 8900 10W-40 förebygger blockering av dieselpartikelfilter 
(DPF) och förlänger avgasreningssystemets livslängd. 
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FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER* 

 

TOTAL RUBIA TIR 8900 10W-40 Metod Värde 

Densitet vid 15 °C kg/m3 ASTM D1298 864 

Kinematisk viskositet vid 40 °C mm2/s ASTM D445 91 

Kinematisk viskositet vid 100 °C mm2/s ASTM D445 13,7 

Viskositetsindex - ASTM D2270 153 

Flampunkt °C ASTM D92 235 

Lägsta flytpunkt °C ASTM D97 -39 

T.B.N mg KOH/g ASTM D2896 10 

Sulfataska % m/m ASTM D874 0,99 

* De värden som nämns ovan är genomsnittliga värden som erhålls med vissa variationer i produktionen, och utgör inte en specifikation. 

 

REKOMMENDATIONER 

 
Innan man använder produkten är det viktigt att läsa fordonets servicehandbok: oljebyten utförs enligt tillverkarens krav. 
 
Produkten bör inte förvaras vid temperaturer över 60 °C. Produkten får inte utsättas för starkt solljus, extrem kyla eller stora 
temperaturvariationer. 
 
Alla förpackningar bör skyddas från dåliga väderförhållanden. Fat ska lagras horisontellt för att undvika eventuell förorening av 
vatten samt skador på produktens märkning. 
 

HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ 

 
Baserat på tillgänglig information orsakar denna produkt inte negativa hälsoeffekter när den används som avsett och enligt 
rekommendationerna i säkerhetsdatabladet. Ett säkerhetsdatablad finns tillgänglig på begäran från din lokala återförsäljare eller 
på webbplatsen www.quickfds.com 
 
Denna produkt får inte användas för andra ändamål än de som den är avsedd för. 
 
Vid avfallshantering av använd produkt, var noga med att skydda miljön och följa lokala föreskrifter. 
 
 


