
 

 
 

 
 

 

   

TranSynd 
 

DESCRIÇÃO 
DO PRODUTO 

 Lubrificante totalmente sintético de alta performance, desenvolvido para 
uso em transmissões automáticas. 
 

APLICAÇÕES  Recomendado para aplicação em todos os tipos de transmissões 
automáticas de veículos de carga e passageiros, que solicitam o uso de 
produtos com as suas características, proporcionando considerável 
aumento do período de troca (Vide Nota) e maior vida útil do 
equipamento.  
 
Único óleo sintético aprovado pela Allison para uso em suas 
transmissões. 
 
Não deve ser usado em aplicações que exijam o uso de produtos Mercon 
V, Mercon SP, Dexron VI ou ATF SP. 

 
 
  CARACTERÍSTICAS  BENEFÍCIOS 
  Totalmente Sintético  Aumento da vida útil dos componentes das 

transmissões, além de selos, gaxetas e filtros; 
    Excepcional resistência à oxidação e conseqüente 

aumento de quilometragem entre as trocas; 
    Elevada estabilidade ao cisalhamento, o que 

proporciona baixo nível de ruído e elevada proteção 
antidesgaste. 
 

   Ótima estabilidade contra a formação de espuma; 
  

Aditivação de alta 
tecnologia  Não permite formação de depósitos sobre os 

componentes de transmissão; 
    Excelente proteção antidesgaste. 

 
  Versátil  Recomendado para todos os tipos de transmissão 

automática. 
 

  Amigo do meio ambiente  Isento de compostos de Zinco e de Cloro. 
    Reduz o descarte de lubrificantes. 

 
     

Nota : Extensão do prazo de troca permitida mediante monitoração do óleo, através de análises laboratoriais. 
Para maiores informações, consulte o Serviço de Atendimento ao Consumidor : 0800 7040720. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Cuidados no uso: 
 
Evite contato com os olhos e a pele. Em caso de ingestão, consulte médico. Mantenha fora do 
alcance das crianças. Produto reciclável: Não despeje em esgotos, cursos d'água ou no solo. A 
embalagem também é reciclável. Retorne-os aos pontos de coleta.  Fabricante, revendedor e 
consumidor são responsáveis pelo recolhimento e destinação adequados do óleo lubrificante usado. 
O não cumprimento destas obrigações acarreta aos infratores as sanções legais. Preserve o meio 
ambiente. 
 
Central de Emergência 24 h: 0800 265544 
  
Maiores informações sobre a aplicação deste e dos demais produtos Castrol, assim como Folhetos 
de Saúde e Segurança, poderão ser obtidos através do nosso Atendimento ao Consumidor – DDG 
0800 7040720 ou diretamente no site da Castrol Brasil http://www.castrol.com.br . 

 

 

 
   

Castrol TranSynd 
 

 
ESPECIFICAÇÕES  Recomendado para uso em todas as transmissões automáticas 

Ford, exceto as que solicitem produtos ATF Tipo F, MERCON® V 
ou MERCON® SP. 
Recomendado para uso em todas as transmissões automáticas 
GM, exceto as que solicitem produtos DEXRON®-VI.   
ZF TE ML-14 (Classe 14C, com extensão de intervalos de troca) 
Allison C-4 e TES 295 
ANP 2682 
 

     
 Densidade 20/ 4 ºC kg/dm³ 0,854 CARACTERÍSTICAS 

FÍSICO-QUÍMICAS 
PRINCIPAIS (1)  Viscosidade a 40° C cSt 38,90 

  Viscosidade a 100 °C cSt 7,600 

  Índice de Viscosidade - 153 

  Ponto de Fluidez ºC - 55 

  (1) Dados típicos, que não constituem especificações 

     
PRAZO DE VALIDADE  Indeterminado, desde que armazenado tampado, em local limpo 

e seco. 
     
   Revisado em 06/08 
 


