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Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 
Óleo de elevado desempenho para motores Diesel 
 

Descrição 

O Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 é um óleo de elevada performance para motores diesel, oferecendo proteção 

comprovada desses motores operando em aplicações inerentes de serviços urbanos e fora de estrada. O Mobil Delvac 

Super 1400E 15W-40 é recomendado pela ExxonMobil para uso em ampla faixa de aplicações de serviços pesados e 

nos ambientes operacionais encontrados nos sectores de transporte de cargas, mineração, construção, pedreiras e 

agricultura. 

 

Vantagens e Benefícios 

A tecnologia encontrada no Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 proporciona excelente performance nos motores diesel 

modernos e também nos mais antigos. Os principais benefícios incluem: 

 

Propriedades Vantagens e Potenciais Benefícios 

Estabilidade térmica e a oxidação Controla o acúmulo de sedimentos e depósitos 

Reserva de TBN (número de base total) Controle de depósitos 

Estabilidade ao cisalhamento dentro do ciclo de 
lubrificação 

Redução do consumo de óleo e proteção contra o 
desgaste 

Excelente Detergência/dispersância Motores mais limpos e com maior vida útil 

Compatibilidade dos componentes Maior vida útil de vedações e selos 

 
 
Aplicações 

Recomendado pela ExxonMobil para uso em: 

• Equipamentos com motores diesel de aspiração natural e turbo alimentados de fabricantes europeus, 

japoneses e americanos 

• Transporte rodoviário de cargas em regimes de serviço leve ou pesado 

• Segmentos urbanos e fora de estrada, incluindo: construção, mineração, extração e agricultura 
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Especificações e aprovações 

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 satisfaz ou excede as seguintes exigências da indústria: 

API SJ X 

 

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 é aprovado pelos seguintes fabricantes: 

MB 228.3 X 

MAN 3275-1 X 

MTU Oil Category 1 - Opens Crankcase Only – ODI até 500 Hrs X 

Motores Kamaz Euro-3,-4 & -5 X 

 

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 está recomendado pela Mobil nas aplicações que exigem: 

ACEA E3, A2, B2 X 

Renault RD-2, RD X 

API CG-4/CF-4/CF X 

 

Características Típicas 

Mobil Delvac Super 1400E 15W-40 

Grau SAE 15W-40 

Viscosidade, cSt @ 40°C (ASTM D 445) 106 

Viscosidade, cSt @ 100°C (ASTM D 445) 14.0 

Índice de Viscosidade, ASTM D 2270 135 

Cinzas Sulfatadas, % peso, ASTM D 874 1.1 

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 9.8 

Ponto de Fluidez, °C, ASTM D 97 -27 

Ponto de inflamação, °C, ASTM D 92 220 

Densidade @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052 0.887 
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Saúde e Segurança 

 

Com base na informação disponível, este produto não deverá produzir efeitos nocivos à saúde quando utilizado nas 

aplicações a que é destinado e se forem observadas as recomendações indicadas na Ficha de Dados de Segurança. As 

Fichas de Dados de Segurança estão disponíveis através do site www.msds.exxonmobil.com. Este produto não deverá 

ser utilizado para propósitos diferentes daqueles para os quais foi concebido. Para a eliminação do produto usado, 

tomar as precauções adequadas para proteção do ambiente e proceder de acordo com a legislação aplicável. 

O logótipo Mobil, o desenho do cavalo alado e ”Mobil 1”, “Mobil Delvac 1” e “Mobil SHC” são marcas da ExxonMobil 

Corporation ou de uma das suas afiliadas. 

 

LUBRIGRUPO S.A  

Estrada Nacional 1 (IC2) - Barracão - Leiria | 2420-195 Colmeias 

+(351) 253 331 590 

+(351) 937 015 704 

http://www.lubrigrupo.pt 

 

Propriedades típicas são obtidas com tolerâncias normais de produção e não constituem uma especificação. 

Variações, que não afetam o desempenho do produto, são esperadas durante o processo de produção nas diferentes 

fábricas de lubrificantes. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 

Alguns produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte a Lubrigrupo S.A. ou 

visite www.exxonmobil.com. 
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