Mobil Delvac Super 1400
V2 15W-40
Óleo para motores diesel de alto desempenho
Descrição do Produto
Mobil Delvac Super 1400 V2 15W-40 é um óleo para motores diesel de alto desempenho que fornece proteção comprovada à
operação desses motores tanto em condições de serviço exigentes em rodovias como fora delas. Mobil Delvac Super 1400 V2
15W-40 é recomendado pela ExxonMobil para uso em diversas aplicações pesadas e nos mais variados ambientes operacionais
como os encontrados nos setores de transporte rodoviário, exploração de minas e pedreiras, construção e agrícola.

Características e Benefícios
A tecnologia encontrada no Mobil Delvac Super 1400 V2 15W-40 proporciona excelente performance nos motores a diesel
modernos e mais antigos. Os principais benefícios incluem:

Características

Vantagens e Benefícios Potenciais

Estabilidade térmica e corrosiva

Controle de depósitos e formação de borra

Reserva de TBN

Controle de depósitos

Estabilidade ao cisalhamento, mantendo a viscosidade
em qualquer temperatura

Consumo reduzido de óleo e proteção contra desgaste

Excelente propriedade de detergência/dispersância

Motores mais limpos e duráveis

Compatibilidade de componentes

Maior durabilidade das juntas e vedações

Aplicações
Recomendado pela ExxonMobil para uso em:
n

Equipamentos com motores diesel turbo e aspirados de fabricantes europeus, japoneses e americanos;

n

Transporte rodoviário de cargas por caminhões em regimes de serviço leve ou pesado;

n

Setores urbanos, incluindo: construção e obras públicas, pedreiras, mineração e agricultura.
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Especificações e Aprovações
Mobil Delvac Super 1400 V2 15W-40 atende ou excede as exigências de:
API CH-4

X

Propriedades Típicas
Mobil Delvac Super 1400 V2 15W-40
Viscosidade SAE
Viscosidade

15W-40
ASTM D 445

cSt à 40°C

108

cSt à 100°C

14,5

Índice de Viscosidade

ASTM D 2270

137

Cinza sulfatada, % em peso

ASTM D 874

1,1

TBN, mg KOH/g

ASTM D 2896

10,3

Ponto de Fluidez, °C

ASTM D 97

-27

Ponto de Fulgor, °C

ASTM D 92

233

ASTM D 4052

0,88

Densidade a 15°C, kg/l

Saúde e Segurança
Com base na informação disponível, não é esperado que este produto cause efeitos adversos à saúde quando utilizado nas aplicações
a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ). As
FISPQs encontram-se disponíveis com o representante local de vendas ou pela internet. Elas serão fornecidas pelo revendedor ao
cliente, se exigido, e de acordo com a legislação. Deve-se utilizar este produto apenas nas aplicações pretendidas. Ao descartar o
produto, tenha o devido cuidado com o meio ambiente.
Propriedades típicas são características daqueles produtos obtidos com tolerâncias normais de produção e não constituem uma
especificação. As variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante a fabricação normal e a mistura em
diferentes locais. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Qualquer um dos produtos pode não
estar disponível no local. Para mais informações, contate seu escritório de vendas local ou visite o site mobil.moovelub.com.
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