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Lubrificantes  

Galp lança novo lubrificante para motores Renault e 

Nissan  
 

 Novo produto 100% sintético é destinado a motores de veículos ligeiros a gasolina e diesel 

e cumpre requisitos da nova norma Renault RN 17.  

 Adequado aos veículos ligeiros lançados recentemente no mercado, este lubrificante é 

também adequado aos mais recentes modelos da Nissan. 

 

A Galp acabou de lançar no mercado o novo lubrificante Galp Fórmula LS RN17 5W30, um 

produto 100% sintético, alinhado com o nível ACEA C3 e destinado a motores de veículos ligeiros a 

gasolina e diesel.  

Este novo produto incorpora na sua formulação tecnologia especialmente desenvolvida para cumprir 

os requisitos da nova norma Renault RN 17, solicitada em motores a gasolina e diesel da nova 

geração. 

Adequado aos veículos ligeiros mais recentes, de acordo com a EURO 6, o Galp Formula LS RN17 

5W30, com baixo teor de cinzas, é também apropriado para veículos com sistema SCR-NOx 

(conversor catalítico de óxidos de azoto), que solicitem ADBlue.  

Este lubrificante apresenta uma excelente fluidez, protegendo o motor logo após o arranque a frio, 

com poupança adicional de combustível, logo no arranque. 

Promove redução do consumo de combustível e consequentemente uma redução nas emissões de 

CO2, dando assim um contributo muito positivo para o meio ambiente. 

O novo lubrificante da Galp apresenta também uma elevada estabilidade térmica e uma excelente 

resistência à oxidação, garantindo a proteção do motor mesmo em regimes elevados e permitindo 

períodos de muda de óleo alargados. 

O seu excelente poder detergente garante ainda um elevado nível de limpeza e a manutenção de 

elevadas prestações do motor. 

Para além das motorizações mais avançadas da Renault, é também adequado para os mais 

recentes veículos Nissan lançados no mercado e compatível com anteriores normas da Renault (RN 

0710/0700). 

 

Sobre a Galp 

A Galp é uma empresa de energia de base portuguesa, de capital aberto com presença internacional. As 

nossas atividades abrangem todas as fases da cadeia de valor do setor energético, da prospeção e 

extração de petróleo e gás natural, a partir de reservatórios situados quilómetros abaixo da superfície 

marítima, até ao desenvolvimento de soluções energéticas eficientes e ambientalmente sustentáveis para 
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os nossos clientes. Ajudamos grandes indústrias a aumentarem a sua competitividade, ou consumidores 

individuais que buscam as soluções mais flexíveis para as suas habitações e necessidades de mobilidade. 

Integramos todos os tipos de energia, para casa e para a estrada: da eletricidade, ao gás, aos 

combustíveis líquidos e lubrificantes. Contribuímos para o desenvolvimento económico dos 11 países em 

que operamos e para o progresso social das comunidades que nos acolhem. A Galp emprega 6.389 

pessoas. Mais informações em www.galp.com. 
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