Série Mobil Rarus 400
Lubrificante para Compressores de Ar
Descrição
Os Mobil Rarus Série 400 são uma linha de lubrificantes de boas prestações, isentos de cinzas, para
compressores de ar concebidos para satisfazer os exigentes requisitos dos maiores fabricantes de compressores.
Os óleos da série Rarus 400 são formulados com óleos-base minerais de alta qualidade e um sistema de
aditivos que conferem ao lubrificante a capacidade de proporcionar a mais elevada protecção aos compressores
,operando sob suaves e árduas condições de trabalho. Conferem não só excelente protecção contra o desgaste,
como a capacidade de reduzir os custos de manutenção ao minimizar os problemas com o equipamento e
reduzir a jusante os depósitos originados por resíduos contidos no ar de descarga dos compressores. A
classificação obtida no teste FZG faz da série Mobil Rarus 400 excelentes lubrificantes para compressores
providos de engrenagens e chumaceiras, tornando-os numa excelente escolha para o cárter e cilindros de
compressores de ar. Os lubrificantes Mobil Rarus série 400 excedem as exigências da norma DIN 51506 VD-L
e denotam uma elevada resistência à oxidação e formação de depósitos. São recomendados ou aprovados
por vários fabricantes que lideram mundialmente a produção de compressores.

Vantagens e Benefícios
O uso da série Mobil Rarus 400 pode resultar em compressores limpos e com menores depósitos relativamente
aos óleos minerais convencionais, obtendo-se longos intervalos de manutenção. A sua excelente estabilidade
térmica e antioxidante permite uma operação segura com controlo da formação de lamas e depósitos.
Proporcionam uma notável protecção contra o desgaste e a corrosão, contribuindo para melhorar o rendimento
e assegurar a longevidade do equipamento.
Propriedades
Baixa formação de cinzas e carvões

Notável estabilidade térmica e à oxidação
Elevada capacidade para suportar cargas
Excelente separação da água

Eficaz protecção contra a ferrugem e a corrosão

Vantagens e potenciais Benefícios
Melhor funcionamento das válvulas Menores depósitos
nas linhas de descarga Menores riscos de incêndios e
explosões nos sistemas de descarga Melhoria do
rendimento do compressor
Maior longevidade do óleo Maior longevidade do filtro
Menores custos de manutenção
Menores desgastes dos segmentos, cilindros,
chumaceiras e engrenagens
Menor condensação nas tubulações Menor formação
de depósitos de lamas no cárter e linhas de descarga
Menor colmatagem dos filtros de separação Menor
propensão para a formação de emulsões
Melhor protecção das válvulas e menor desgaste dos
cilindros e segmentos

Aplicações
A série Mobil Rarus 400 está recomendada para compressores de ar de um e mais estágios. São particularmente
eficazes para compressores a operar continuamente com temperaturas de descarga até 150ºC. São adequados
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para compressores alternativos e rotativos, usando-se as viscosidades mais baixas nomeadamente nos
rotativos. A série Mobil Rarus 400 é recomendada em unidades com uma ampla história de excessiva degradação
do lubrificante, fraco desempenho das válvulas e elevada formação de depósitos. São compatíveis não só com
todos os metais usados no fabrico de compressores, como também com os elastómeros usados em vedantes,
" O-rings" e juntas. Os lubrificantes da série Mobil Rarus 400 não são indicados ou recomendados para utilização
em compressores de ar para respiração. Os seguintes tipos de compressores evidenciaram um excelente
comportamento com os óleos da série Mobil Rarus 400:
•
•
•
•
•
•

No cárter e nos cilindros de compressores alternativos
Compressores rotativos de parafuso
Compressores de palhetas
Compressores axiais e centrífugos
Compressores com sistemas críticos de engrenagens e chumaceiras
Compressores em aplicações móveis e estacionárias

Especificações e Aprovações
A série Mobil Rarus 400 satisfaz as
seguintes especificações:
DIN 51506 VD-L (RWTUEV aprovado)
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Características Típicas
Série Mobil Rarus 400
Grau de Viscosidade ISO
Viscosidade , ASTM D 445
cSt @ 40º C
cSt @ 100º C
Índice de Viscosidade, ASTM D 2270
Cinzas Sulfatadas, % peso, ASTM D 874
Corrosão da Lâmina de Cobre, ASTM D130,
3 h @ 100º C
Teste de Carga FZG , DIN 51534, Estágio
de Falha
Teste Anti-ferrugem; ASTM D665 B ASTM
D665 A
Seq I de Espuma , ASTM D 892
Ponto de Inflamação, ºC, ASTM D 92
Densidade @ 15º C, ASTM D 1298

Saúde e Segurança
Com base na informação disponível, este produto não é esperado produzir efeitos adversos à saúde quando
utilizado nas aplicações a que está destinado e se sigam as recomendações das Fichas de Higiene e Segurança
(FHS). As Fichas de Higiene e Segurança estão disponíveis através do Centro de Serviço ao Cliente (CSC).
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Este produto não deverá ser utilizado para outros propósitos diferentes dos recomendados. Seja cuidadoso
ao desfazer-se do produto usado, para proteger o meio ambiente; faça-o de acordo com a legislação aplicável.
Os símbolos Mobil e Pegasus são marcas registadas da Exxon Mobil Corporation ou de uma das suas subsidiárias

ExxonMobil Lubrificantes e Produtos Especiais
Alguns produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte o nosso escritório local ou visite o nosso site em www.exxonmobil.com.
A ExxonMobil é formada por diversas afiliadas e subsidiárias, muitas com firmas que incluem as expressões "Esso", "Mobil" ou "ExxonMobil". Este documento não visa anular ou
substituir a responsabilidade de cada uma das afiliadas ou subsidiárias locais. Caberá às afiliadas e subsidiárias da ExxonMobil a responsabilidade pelas ações locais. Devido à
pesquisa e desenvolvimento contínuos, as informações contidas neste documento estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. As características típicas dos produtos podem
apresentar algumas variações.
© 2001 Exxon Mobil Corporation. Todos os direitos reservados.
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