Mobil Delvac 1200 Monoviscosos
Óleos de Motores a Diesel para Serviço Pesado
Descrição do Produto
Os óleos Mobil Delvac 1230, 1240 e 1250 são óleos para motores diesel para serviço pesado formulados a partir de óleos
básicos de alto desempenho e um sistema de aditivos balanceados que contém dispersantes sem cinzas, detergentes metálicos
e inibidores para controlar a oxidação, o desgaste, a corrosão e a ferrugem. Eles são usados em uma ampla faixa de aplicações
em que lubrificantes monoviscosos sejam recomendados, incluindo aplicações em motores diesel de 2 tempos (como os
motores dois tempos Detroit Diesel das séries 53, 71 e 92).

Características e Benefícios
Características

Vantagens e Benefícios Potenciais

Excelente estabilidade à oxidação e degradação térmica

Mantém o motor limpo e aumenta a durabilidade do óleo

Boa prevenção contra a ferrugem e a corrosão

Longa durabilidade do motor e seus componentes

Aplicações
n

Equipamentos a diesel, incluindo aplicações de 2 tempos

n

Em todo o tipo de veículos rodoviários e urbanos de transporte de mercadorias

n

Aplicações fora de estrada, incluindo: construção e obras públicas, pedreiras, mineração e agricultura
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Propriedades Típicas
Mobil Delvac 1200 Monoviscosos
Viscosidade SAE

30

40

50

cSt a 40 °C

108

158

216

cSt a 100 °C

12,0

15,5

19,5

Índice de Viscosidade ASTM D 2270

98

98

99

Cinza Sulfatada, % massa ASTM D 874

0,8

0,8

0,8

TBN, mg KOH/g ASTM D 2896

7,0

7,1

7,3

Ponto de Fluidez, °C ASTM D 97

-27

-21

-21

Ponto de Fulgor, °C ASTM D 92

238

247

241

0,894

0,899

0,896

Viscosidade, ASTM D 445

Densidade @ 15°C, kg/l ASTM D 4052

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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