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Diesel S10.   

 

Temos recebido relatos de nossa rede de serviço quanto ao aumento de casos em que a bomba injetora 
com poucas horas de uso apresenta excesso de oxidação, ferrugem e impurezas (borras) no período da 
garantia original do equipamento. 
 
Das análises que realizamos verificamos que este fato pode estar relacionado com a introdução do novo 
óleo Diesel de baixo enxofre – S 10. 
 
Os veículos novos ( com tecnologia Euro 5) devem utilizar o novo Diesel e, em muitos casos, os tanques de 
abastecimento são os mesmos que abastecem os demais veículos da frota.  
 
O novo diesel S10 apresenta características ligeiramente mais solventes que os tradicionais e, assim, 
quando passar a utilizá-lo os tanques de abastecimento devem ser completamente limpos. 
 
Dessa forma, é necessário ressaltar para os clientes ( usuários, revendas, frotistas, fazendas, construtoras, 
usinas, etc. )  quanto ao manuseio correto do óleo diesel S10. 
 
Anexamos informativo da BR Petrobras sobre os cuidados que devem ser tomados no manuseio do novo 
combustível. 
 
Ressaltamos que nossos produtos não sofrem qualquer dano com o novo Diesel S10, desde que tomados 
os cuidados necessários com o manuseio do mesmo.  
 
Adicionalmente informamos que a adição de biodiesel no S10 segue a legislação brasileira atual, ou seja, 
todo Diesel comercial, independente de seu teor de enxofre, possui 5% de Biodiesel. 
 
Aproveitamos a oportunidade para anexar também a cartilha da ANP sobre os cuidados a serem tomados com o 
biodiesel. 
 
Estamos à disposição caso esclarecimentos adicionas se façam necessários. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
Francisco Ferreira Neto 
Gerente de Serviço 
 
 
 
 
 


