
DIESEL ÓPTIMA  

COMPONENTES.

DIESEL ÓPTIMA é um combustível de qualidade superior, especialmente desenvolvido 
para otimizar o desempenho dos motores diesel modernos.

É o resultado de uma investigação exaustiva e intensa orientada para a obtenção de um 
gasóleo que responda às exigências dos consumidores, que procuram não só uma maior 
limpeza do motor para prolongar a sua vida útil, mas também uma redução do consumo e 
das emissões poluentes dos gases de escape.

DIESEL ÓPTIMA é compatível com todos os gasóleos, motores e marcas de veículos.
O benefício máximo é obtido com a sua utilização continuada.

PRINCIPAIS ADITIVOS DO DIESEL

Previnem a formação de espuma, 
permitindo assim um abastecimento 
completo e rápido, sem derrames do 
produto.

ANTIESPUMANTES

Protegem os elementos 
metálicos contra os riscos 
da oxidação e da corrosão.

ANTICORROSIVOS

Facilitam a autoignição do gasóleo, aumentando 
o seu número de cetano. 
Melhoram o arranque a frio e reduzem o ruído.

MELHORADORES DE CETANO

Previnem a formação de emulsões
na eventualidade da introdução de
água no combustível

ANTIEMULSIONANTES

Mantêm ou restabelecem o estado de limpeza 
dos sistemas de injeção e da câmara de 
combustão.

DETERGENTES

O seu mundo, mais eficiente. 



DIESEL ÓPTIMA   

BENEFICIOS.

Combustível convencional

SEGURANÇA E HIGIENE.

NIVEL DE QUALIDADE 
      .
      
     

BENEFÍCIOS
     , 

   

   

  
    

Maior poupança: graças à limpeza dos componentes do motor obtida com as moléculas 
detergentes, otimiza-se a utilização do combustível e da energia libertada.
Redução de emissões poluentes do ambiente, graças a uma combustão mais limpa e 
e�ciente.

Maior proteção e limpeza do motor, conduzindo a uma vida útil mais longa e a uma 
poupança nos custos de manutenção.

Melhor resposta na aceleração e arranque a frio mais fácil.
Abastecimento mais rápido e sem salpicos, graças ao seu aditivo antiespuma.

Maior conforto na condução graças a uma combustão adequada devido ao aumento do 
número de cetano e das propriedades detergentes.

Cumpre as especi�cações de�nidas no Decreto-Lei nº 152-C/2017 de 11 de Dezembro. 
Cumpre a Diretiva 2009/30/CE, de 23 de abril de 2009.
Cumpre a norma europeia CEN EN 228.

Para os interessados, está disponível uma �cha de dados de segurança.



ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO
ÓPTIMA DIESEL

 DIESEL ÓPTIMA    

CARACTERÍSTICAS UNIDADES
DE MEDIDA

NORMA DE
ENSAIO MÍN. MÁX.

Massa volúmica a 15 0C kg/m3 UNE EN ISO 12185 820 845

Cor ASTM D 1500 ----- 2

Enxofre mg/kg UNE EN ISO 20846 ----- 10

Número de cetano
(Índice de cetano)

UNE EN ISO 5165
(4264) 51 (46) -----

Destilação
65% recuperado
85% recuperado
95% recuperado

0C UNE EN ISO 3405
250
-----
-----

-----
350
360

Viscosidade cinemática a 40 0C mm2/s UNE EN ISO 3104 2,0 4,5

Ponto de inflamação 0C UNE EN ISO 2719 superior a 55

Temperatura limite de filtrabilidade
01.abril a 14.outubro
01.março a 31.março e de 15.outubro 
      a 30.novembro
01.dezembro a 28/29.fevereiro
 

  0C UNE EN ISO 116 -----
-----

-5
-10

Resíduo Carbonoso
(Sobre 10% v/v final ddestilação) % m/m UNE EN ISO 10370 ----- 0,3

Teor de água mg/kg UNE EN ISO 12937 ----- 200

Contaminação total 
(Partículas sólidas) mg/kg UNE EN ISO 12662 ----- 24

Teor de cinzas % m/m UNE EN ISO 6245 ----- 0,01

Corrosão da lâmina de cobre 
(3h a 50 0C) escala UNE EN ISO 2160 ----- Classe 1

Estabilidade à oxidação g/m3

h
UNE EN ISO 12205

UNE EN 15751
-----
20

25

Lubricidade, diâmetro corrigido da 
marca de desgaste 

  
(wsd 1,4) a 60 0C micras UNE EN ISO 12156-1 ----- 460

Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos % m/m UNE EN ISO 12916 ----- 8

Teor de FAME % v/v UNE EN ISO 14078 ----- 7

Transparência e brilho ASTM D 4176 Cumpre

Aditivos e agentes marcadores Regulados pelo Decreto-Lei nº 152-C/2017 de 11 de Dezembro.
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