
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DELGAS L 40 

Класс вязкости: SAE: 40 

 
 
 

 

Физические и химические свойства: 

Delgas L 40 это высококачественное низкозольное масло для стационарных газовых двигателей, производимое 
на базе специально рафинированных масел и старательно подобранного пакета облагораживающих присадок. 
Содержащиеся в масле диспергирующие и моющие присадки регулируют образование шлама и осадков, 
благодаря чему позволяют содержать двигатель в чистоте. Благодаря исключительным свойствам обеспечивает 
продленные интервалы между заменами масла, снижает стоимость ремонтов и ухода за газовыми двигателями. 
Преимущества масла: 
• превосходная термическая стабильность, 
• стойкость к окислению и нитрованию, 
• очень хорошая защита от износа, 
• очень хорошая защита от образования осадков, 
• очень хорошая стойкость к вспениванию, 
• превосходные антикоррозионные свойства, 

Физические и химические свойства:: 

Масло Delgas L 40 предназначено для применения в разных типах стационарных четырехтактных газовых 
двигателей (в частности, Jenbacher, MWM), работающих в основном на природном газе или других газовых 
топливах. Может без проблем применяться в трёхходовых и селективных системах катализаторов. 

СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ: 

MWM TR0199992105 
GE Jenbacher TA 10001109, typoszeregi 2, 3, 4 (wersja A i B) oraz 6 (wersja C i E), gazy klasy A i B 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ORLEN OIL Sp. z o.o. 
ul. Opolska 114, 31323 Kraków, 
tel. +48 12  665 55 00, 
fax +48 12 665 55  01, 
email: centrala@orlenoil.pl, 
infolinia: 0 801 102 103 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Вышеуказанные значения физико 
химических параметров являются 
типичными величинами. Фактические 
значения указаны в сертификатах 
качества, прилагаемых к каждой партии 
продукта 

 
МАСЛА ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ 
ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Параметры Един. Типичные 
значения 

Кинематическая вязкость при 1000 C мм2 /с 13,5 

Индекс вязкости  109 

Температура текучести 0 C 27 

Температура воспламенения в открытом тигле 0 C 270 

Сульфатная зола % м/м 0,49 

Общее щелочное число TBN      мг KOH/г 5,2 
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DELGAS L 40 

Клас в'язкості: SAE: 40 

 

 
 

 
Фізичні та хімічні властивості: 

Delgas L 40 - це високоякісна низькозольна олива для стаціонарних газових двигунів, вироблена на базі 
спеціально рафінованих олив і старанно підібраного пакету облагороджувальних присадок. Диспергувальні та 
мийні присадки, що містяться в оливі, регулюють утворення шламу й осаду, завдяки чому дають змогу 
утримувати двигун у чистоті. Завдяки винятковим властивостям забезпечує подовжені інтервали між замінами 
оливи, знижує вартість ремонтів і догляду за газовими двигунами. Переваги оливи: 
• чудова термічна стабільність, 
• стійкість до окислення і нітрування, 
• дуже хороший захист від зносу, 
• дуже хороший захист від утворення опадів, 
• дуже хороша стійкість до спінювання, 
• чудові антикорозійні властивості, 

Фізичні та хімічні властивості:: 

Олива Delgas L 40 призначена для застосування в різних типах стаціонарних чотиритактних чотиритактних 
газових двигунів (зокрема, Jenbacher, MWM), що працюють переважно на природному газі або інших газових 
паливах. Може без проблем застосовуватися в триходових і селективних системах каталізаторів. 

СТАНДАРТИ, СЕРТИФІКАТИ. СПЕЦИФІКАЦІЯ: 

MWM TR-0199-99-2105 
GE Jenbacher TA 1000-1109, typoszeregi 2, 3, 4 (wersja A i B) oraz 6 (wersja C i E), gazy klasy A i B 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ORLEN OIL Sp. z o.o.
 ul. Opolska 114, 31-323 Kraków,

 тел. +48 12 665 55 00,
 факс +48 12 665 55 01,

e-mail: centrala@orlenoil.pl, 
infolinia: 0 801 102 103

 
ОЛИВИ ДЛЯ СТАЦІОНАРНИХ
ГАЗОВИХ ДВИГУНІВ

 

ПРИМІТКА:
Вищевказані значення фізико-
хімічних параметрів є типовими
величинами. Фактичні значення 
вказані в сертифікатах якості, що
додаються до кожної партії продукту

Параметри Од. вим. Типові
значення

Кінематична в'язкість при 1000 C мм2 /с 13,5

Індекс в'язкості - 109

Температура плинності 0 C -27

Температура займання у відкритому тиглі 0 C 270

Сульфатна зола % м/м 0,49

Загальне лужне число TBN мг KOH/г 5,2

mailto:centrala@orlenoil.pl
https://www.deepl.com/pro?cta=edit-document&pdf=1

	Физические и химические свойства:
	Физические и химические свойства::
	СТАНДАРТЫ, СЕРТИФИКАТЫ. СПЕЦИФИКАЦИЯ:
	Фізичні та хімічні властивості:
	Фізичні та хімічні властивості::
	СТАНДАРТИ, СЕРТИФІКАТИ. СПЕЦИФІКАЦІЯ:

