
 
Características Típicas 

Todas as informações contidas nesse folheto baseiam-se em dados disponíveis na época de sua publicação. Reservamo-nos o direito de fazer

modificações a qualquer momento, tanto no produto quanto na sua informação, sem prévio aviso. 

Technical Data Sheet

Shell Helix HX3 20W-50
Shell Helix HX3 é formulado com tecnologia de limpeza para combater a formação de depósitos e borra, auxiliando

na proteção e prolongando a vida útil do motor.

Desempenho, Funções e Benefícios

Formulado com tecnologia de agentes de limpeza

Auxilia a remoção de depósitos de sujeira e formação de

borra, protegendo e prolongando a vida útil do motor.

·

Resistência à oxidação

Maior resistência à degração do óleo, mantendo o motor

protegido até a próxima troca.

·

Lubrificante Multiviscoso

Facilita a partida a frio quando comparado aos óleos

monoviscosos.

·

Aplicações Principais

Veículos a gasolina, etanol, GNV ou Flex-Fuel equipados com

sistema de recirculação dos gases de combustão ou

conversores catalíticos.

·

Motores diesel com injeção indireta, aspirados ou turbo-

alimentados.
·
Especificações, Aprovações e Recomendações

API: SJ/CF·
Para uma listagem completa de recomendações de

equipamentos, consulte o Shell Technical Help Desk local ou o

fabricante do equipamento.

·

Properties Method Shell Helix HX3 20W-50

Categoria de viscosidade 20W-50

Viscosidade Cinemática @40°C cSt IP 71 157

Viscosidade Cinemática @100°C cSt IP 71 19

Índice de Viscosidade IP 226 137

Densidade @15°C kg/l IP 365 0,888

Ponto de Fulgor (PMCC) °C IP 34 215

Ponto de Fluidez °C IP 15 -27

Saúde, Segurança e Meio Ambiente

Saúde e Segurança·
É improvável que Shell Helix HX3 apresente qualquer risco significativo à saúde ou segurança quando utilizado apropriadamente,

na aplicação recomendada e se bons hábitos de higiene pessoal são mantidos.

Evitar contato com a pele. Usar luvas impermeáveis para o manuseio do óleo usado. Após contato com a pele, lavar

imediatamente com água e sabão.

Orientação sobre Saúde e Segurança está disponível na Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, que pode ser

obtida em http://www.epc.shell.com/.

Proteja o Meio Ambiente

Leve o óleo usado a um ponto de coleta autorizado. Não descarte em esgoto, solo ou água.
·
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Informação adicional

Nota

Para mais informações, entre em contato com o Technical Help Desk, nosso Serviço Técnico Shell, através do telefone: (11) 2171-

0440, ou pelo correio eletrônico fale@shell.com . Visite nosso site na internet www.shell.com.br.

·
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