Mobil Delvac 1340 F2
Óleo para Motores a Diesel de Alta Performance
Descrição do Produto
Mobil Delvac 1340 F2 é um óleo monoviscoso de alto desempenho para motores a diesel formulado com óleos básicos de
avançada tecnologia e sistema balanceado de aditivos. Sua alta resistência à oxidação e sua excelente estabilidade térmica inibem
a formação de borras e vernizes. Sua reserva alcalina neutraliza os gases ácidos da combustão, evitando corrosão, controlando a
formação de depósitos e o desgaste, aumentando a vida útil do motor e reduzindo os custos de manutenção.
Mobil Delvac 1340 F2 é indicado para motores a diesel de 4 tempos de caminhões e ônibus rodoviários e urbanos, vans, pickups e equipamentos que operam em serviço fora de estradas, como em construção, terraplenagem, mineração e agricultura.
Pode ser utilizado em alguns tipos de transmissão manual desde que o fabricante do equipamento indique um óleo com as suas
especificações e aprovações.

Características e Benefícios
Características

Vantagens e Benefícios Potenciais

Excelente proteção contra formação de depósitos
a altas temperaturas, formação de borra, oxidação
e degradação do óleo

Prolonga a vida útil do motor, proporciona menor desgaste e
excelente proteção contra deterioração do anel de vedação

Elevada Reserva Alcalina

Controle de formação de depósitos e de desgaste a longo prazo
Controle da formação de ácidos quando utilizado um combustível
com elevado teor de enxofre

Aplicações
n

Equipamentos a diesel naturalmente aspirados e/ou com turbo

n

Caminhões de serviço leve e pesado dentro de estrada

n

Equipamentos fora de estrada e industriais incluindo: construção, mineração, pedreira e agricultura

Especificações e Aprovações
Mobil Delvac 1340 F2 possui a seguinte aprovação de fabricante:
MB-Approval

235.12

Mobil Delvac 1340 F2 é recomendado pela ExxonMobil para aplicações que requeiram:
MB-Approval
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227.0

Propriedades Típicas
Mobil Delvac 1340 F2
Viscosidade SAE

40

Viscosidade ASTM D 445
cSt @ 40°C

145

cSt @ 100°C

14,6

Índice de Viscosidade, ASTM D 2270

99

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896, mínimo

10

Ponto de Fluidez, °C, ASTM D 97

-15

Ponto de Fulgor, °C, ASTM D 92, mínimo

200

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.
Qualquer um dos produtos pode não estar disponível no local. Para mais informações, contate seu escritório de vendas local ou visite
o site mobil.cosan.com .
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