
Trang 1 
 

 

Mobilgard™ 570 
Dầu Xy Lanh Động Cơ Điêzen 
 

Mô tả sản phẩm 

Mobilgard™ 570 là dầu xy lanh cho động cơ điêzen hàng hải chất lượng cao, hiệu suất cao. Hiệu 
suất vượt trội của dầu Mobilgard 570 được minh chứng ở nhiệt độ xy lanh và áp suất cháy được 
nâng cao ở động cơ hàng hải 2 kỳ hiện đại. Dầu có độ nhớt tối ưu trên 20 cSt ở 100ºC và tính bay 
hơi thấp nhằm đảm bảo sự phân bố và duy trì tốt màng dầu bôi trơn. Thông qua việc sử dụng 
công nghệ chất làm đặc tổng hợp độc đáo và công thức cân bằng, đồng thời với việc ít hoặc 
không sử dụng dầu gốc sáng vì những chất này có thể tạo cặn do khả năng ổn định nhiệt kém mà 
Mobilgard 570 có được độ nhớt cao và tính bay hơi thấp. Mobilgard 570 bảo vệ và làm sạch xy 
lanh và vòng găng ngay cả động cơ chạy bằng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh 1.5% trong một 
thời gian dài. 
 

Tính năng và Lợi ích 

 Độ bền nhiệt và chống oxi hóa tuyệt vời có thể giảm việc tạo cáu cặn. Động cơ sạch hơn 
dẫn đến giảm mức mài mòn các chi tiết. 

 Đặc tính chống mài mòn xuất sắc làm giảm khả năng mài mòn xy lanh và vòng găng và 
chống cà mòn rất tốt. 

 Khả năng tẩy rửa hiệu quả sẽ làm sạch piston và xy lanh hơn và có thể giúp kéo dài thời 
gian giữa các lần đại tu. 

 

Ứng dụng  

 Những động cơ hàng hải 2 kỳ đầu chữ thập. 
 

Đặc tính và Sự chấp thuận 

Đáp ứng các yêu cầu của các OEM*   

MAN Diesel and Turbo X 

Wartsila X 

Mitsubishi X 

*Hãy tuân thủ theo các khuyến nghị của OEM cho mức cấp nhiên liệu và hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên 
liệu sử dụng. 
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Đặc tính tiêu biểu 

Cấp độ nhớt SAE  50 

Tỷ trọng ở 15ºC 0.937 

Điểm chớp cháy, ºC, ASTM D 92 256 

Điểm đông đặc, ºC, ASTM D 97 -9 

Độ nhớt, ASTM D 445   

cSt, ở 40 ºC 222 

cSt, ở 100 ºC 20 

Chỉ số độ nhớt, ASTM D 2270 104 

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896 70 

 

Sức khỏe và An toàn 

Dựa trên những thông tin sẵn có, sản phẩm này không gây ra những ảnh hưởng có hại cho sức 
khỏe khi được dùng tuân theo chỉ định và khuyến nghị ghi trong bản An Toàn Sản Phẩm (MSDS). 
Liên hệ văn phòng kinh doanh hay thông qua internet để có các bản MSDS. Không nên dùng sản 
phẩm vào những mục đích khác với ứng dụng đã chỉ định. Chú ý bảo vệ môi trường khi thải bỏ 
dầu đã dử dụng. 

Biểu tượng ExxonMobil và Mobilgard là các nhãn hiệu được đăng ký bởi tập đoàn ExxonMobil, 
hay một trong các công ty con.  
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