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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 GulfSea Cylcare DCA 5040H é um lubrificante para cilindros marítimos 
de qualidade superior projetado para motores diesel de baixa velocidade 
que operam com combustíveis residuais com teor de enxofre máximo de 
1,5%. Este óleo é especificamente formulado com tecnologia de aditivos 
equilibrada para garantir um bom controle de detergência, dispersão, 
desgaste e oxidação com um BN de 40. GulfSea Cylcare DCA 5040H 
também oferece melhor proteção contra o desgaste adesivo e corrosivo 
em motores modernos que operam a altas pressões e temperaturas. 
 
 
 

 
 

APLICAÇÃO 
 
 Lubrificação dos cilindros mais modernos, de baixa velocidade para 

motores diesel que operam com combustíveis com teor máximo de 
enxofre de 1,5%. 

 As taxas de alimentação recomendada pelo fabricante deve ser 
mantida como o mínimo. Taxas de alimentação mais elevadas podem 
ser necessárias durante a rodagem. 

 As recomendações dos fabricantes de motores devem ser 
integralmente cumpridas ao selecionar o óleo do cilindro, uma vez 
que pelas visões dos especialistas, os combustível com baixo teor de 
enxofre estão evoluindo. 

 
ATRIBUTOS 
 

 Sua superior estabilidade termo-oxidativa reduz depósitos e 
formação de lama. 

 Excelente detergência minimiza os depósitos em partes críticas, por 
Ex. pistões, anéis de pistão e portas de cilindro. 

 Aprimorada propriedade antidesgaste minimizando os custos de 
manutenção. 

 Boa compatibilidade com todos os materiais de vedação. 
 Níveis reduzidos de cinzas evitando depósitos excessivos de sujeira 

que pode ocorrer usando um BN de 70 em combustíveis com baixo 
teor de enxofre. 

 
ANALISÉS TÍPICAS 
ENSAIOS UNIDADE MÉTODO 

ASTM 
GULFSEA CYLCARE 
DCA 5040H  

Grau SAE ----- ----- 50 
Viscosidade a 100 °C cSt D-445 18,5 – 20,5 

Índice de Viscosidade (Mín.) ----- D-2270 90 
Ponto de Fulgor (Mín.) ºC D-92 220 
Ponto de Fluidez (Máx.) °C D-97 -3 
Número de Base Total mg KOH/g D-2896 39 – 45,1 
Densidade a 15°C kg/l D-1298 0,917 

Os dados provenientes das análises típicas formam uma especificação, os mesmos são representativos de 
valores de produção. 

 

 

 

 

 

 
EMBALAGEM 

Comercializado em tambor 200ℓ e container 1000ℓ e granel. 

PERIGOS PARA SAÚDE E SEGURANÇA  
Em caso de derramamento, incêndio, contato ou ingestão do produto, 
comunique-se com 0800 70 30 990. Caso seja necessário, você 
poderá encontrar mais informações na ficha de segurança (FISPQ) do 
produto. Solicitar através do 0800 70 30 990. 
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