Delo 1000 Marine
®

Højtydende trunk dieselmotorolie
Produktbeskrivelse

Produktegenskaber

Delo 1000 Marine er en højtydende, medium-alkalisk
dieselmotorolie for smøring af medium and high speed
dieselmotorer.

• Udviklet for optimal slidbeskyttelse
• Holder motoren ren
• Forlænger motoroliens levetid

Kundefordele

• Modvriker korrosion

• Udviklet for beskyttelse mod korrosive
forbrændingsprodukter og minimerer slid på bevægelige
motorkomponenter.

• Reducerer standtid

• Detergerende og dispergenrede formulering er med til at
holde krumtaphuse, O-ringe og filtre rene, hvilket
optimerer motorens levetid og miniemere standtid.
• Iltningsinhibitorer giver forlænget olielevetid og beskytter
mod høje termiske spændinger, rust og skadelige
aflejringer.
• Forhindrer korrosion af motoren, når motoren ikke er i
drift og modvirker rustdannelse i stævnrør.
• Reducerer vedligeholdelses- og standtid, tilbyder pålidelig
og lang motorlevetid og økonomiske driftsforhold.

Kontroller altid, at det valgte produkt er i overensstemmelse med anbefalingen fra leverandøren af det originale udstyr under hensyntagen til udstyrets
driftsbetingelser og kundens vedligeholdelsespraksis.

Delo® 1000 Marine ─ Fortsat

Anvendelse
• Delo 1000 Marine 30 og 40 anbefales til en lang række
stempelmotorer, herunder de seneste konstruktioner af
højtydende medium trunk motorer, der anvender
dieselbrændstof eller marinegasolie med højt
svovlindhold op til 1,5%.

Godkendelser, ydeevne og
anbefalinger
• Delo 1000 Marine er godkendt af førende producenter
af stempelmotorer.

• FZG (A/8.3/90) belastningstrin 12 - kan benyttes i gear
og andre applikationer, hvor en olie med EPegenskaber er påkrævet.

Typiske testdata
Test

Testmetoder

Viskositetskvalitet

Resultater
30

40

Levetid: 60 måneder fra fyldningsdato, som er angivet på produktet.
Vægtfylde ved 15°C, Kg/l

ASTM D4052

0,89

0,89

Kinematisk viskositet ved 100°C, mm2/s

ASTM D445

11,6

14,2

Flammepunkt COC, °C

ASTM D92

240

240

Flydepunkt, °C

ASTM D97

-18

-18

Oliens basiske reserve, mg KOH/g

ASTM D2896

12

12

Sulfateret aske, Wt%

ASTM D874

1,67

1,67

Informationer, givet i generelle typiske data, udgør ikke en specifikation, men er en indikation på løbende produktion indenfor acceptable
produktionstolerancer. Ret til ændringer forbeholdes. Denne produktbeskrivelse afløser alle tidligere udgivelser og den deri indeholdte information.

Ansvarsfraskrivelse Chevron påtager sig intet ansvar for tab eller skade som følge af brugen af dette produkt til andre anvendelser end dem der specifikt er
angivet i produktbeskrivelsen.
Sundhed, sikkerhed, opbevaring og miljø Baseret på foreliggende information, forventes dette produkt ikke at have sundhedsskadelige virkninger, når det
anvendes til den påtænkte anvendelse og i overensstemmelse med anbefalingerne i sikkerhedsdatabladet (MSDS). Sikkerhedsdatablade er tilgængelige
efter anmodning via dit lokale salgskontor eller via internettet. Dette produkt må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse. Ved
bortskaffelse af det brugte produkt skal man sørge for at beskytte miljøet og følge lokal lovgivning.
Distribueret af YX Smøreolie A/S, Buddingevej 195, DK-2860 Søborg, Kundecenter +45 7011 5678, E-mail: sales@yxlube.dk, web: yxlube.dk.
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