Mobil 1 Extended Life 10W-60
Fejlett technológiájú, teljesen szintetikus motorolaj

A termék leírása
A Mobil 1TM, a világ vezető szintetikus motorolaj márkája mindig maximális teljesítményt és védelmet biztosít.
A Mobil 1 Extended Life 10W-60 motorolajat kifejezetten az idősebb járművek speciális követelményeihez
fejlesztettük ki.

A termék jellemzői és előnyei
A Mobil 1 Extended Life 10W-60 terméket úgy alakítottuk ki, hogy hosszú távú védelmet nyújtson a már hosszú
utat megtett motorok számára, így Ön még hosszabb ideig használhassa járművét.






Extra tömítést biztosító adalékaival segít megelőzni az olaj szivárgását
Csökkenti az iszaplerakódásokat, ezáltal tisztán tartja a motort és megelőzi a kopást
Az olajfilm rétegvastagsága kiemelkedő, ezáltal kiváló védelmet biztosít az idősebb motorok számára
A szokásosnál több kopásgátló adalékot tartalmaz, hogy további védelmet nyújtson a kopott
motoroknak
Nagy teljesítményű alapolajokból készül, ezáltal teljes körű kopásvédelmet biztosít

Felhasználási területek
A Mobil 1 Extended Life 10W-60 összetételét úgy alakítottuk ki, hogy biztosítsa azt a különleges védelmet,
amire az idősebb motoroknak szükségük van. Alkalmazható gyakorlatilag valamennyi idősebb gépjármű típus
és üzemeltetési körülmény esetén.




Idősebb gépjárművek
Csaknem valamennyi üzemeltetési körülmény esetén, az enyhétől a szélsőséges igénybevételig
Ideális termék versenycélú felhasználáshoz

Az Ön gépkocsijának megfelelő viszkozitás osztályú és specifikációjú termék kiválasztásakor mindig vegye
figyelembe a gépkönyvi előírásokat.

Specifikációk és jóváhagyások
A Mobil 1 Extended Life 10W-60 teljesíti, vagy túlteljesíti
a következő előírásokat:
API SN/SM/SL
ACEA A3/B3, A3/B4

X
X

A Mobil 1 Extended Life 10W-60 a következő
gépgyártói jóváhagyásokkal rendelkezik:
VW 501 01 / 505 00
MB-Approval 229.1

X
X

A Mobil 1 Extended Life 10W-60 használatát az ExxonMobil a
következő minőségi szintű terméket igénylő helyeken is ajánlja:
API CF

X

Tipikus jellemzők
Mobil 1 Extended Life 10W-60
Viszkozitás, ASTM D 445
cSt @ 40º C
cSt @ 100º C
Viszkozitás index
Szulfáthamu, %(m/m),
ASTM D 874
Foszfortartalom
Lobbanáspont, oC,
ASTM D 92
Sűrűség 15,6º C-on, g/ml,
ASTM D 4052
Teljes bázisszám (TBN),
ASTM D 2896
MRV (hidegviszkozitás)-30oC-on, cP,
ASTM D 4684
HTHS Viszkozitás, mPas 150 oC-on,
ASTM D 4683

152,7
22,7
178
1,4
0,13
.234
0,86
11,8
25 762
5,7

Egészségvédelmi és biztonságtechnikai információk
A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy amennyiben a terméket a javasolt felhasználási
területeken használják és betartják a biztonságtechnikai adatlapban foglaltakat, a terméknek nincs
egészségkárosító hatása. Biztonságtechnikai adatlapot kapcsolattartójuktól kérhetnek, vagy megtalálják az
Interneten. Ne használják a terméket a javasoltaktól eltérő célokra. A használt termék elhelyezésénél
ügyeljenek a környezetvédelemre.

A Mobil, a Mobil 1 és a Pegazus rajz az Exxon Mobil Corporation vagy valamely leányvállalatának védjegyei.
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Hivatalos magyarországi importőr:
Lubexpert Hungária Kft.
2120 Dunakeszi,
Pallag u. 43.
tel: +36 27 343745
A tipikus jellemzők a normál gyártási folyamatban elfogadott tűréshatárral értendők, és nem minősülnek
specifikációnak. A termék teljesítményét nem befolyásoló eltérés a normál gyártási folyamat és a különböző
keverési helyek alkalmazásának velejárója. A terméklapban közölt információk külön értesítés nélküli
változtatásának jogát fenntartjuk. Előfordulhat, hogy egy adott helyen nem minden termék érhető el. További
információért forduljon helyi ExxonMobil képviselőjéhez, vagy tekintse meg a www.exxonmobil.com honlapot
Az ExxonMobil számos leányvállalatának nevében megtalálható az Esso, a Mobil, vagy az ExxonMobil nevek
valamelyike. Az ebben a dokumentumban közöltek nem érintik a leányvállalatok önállóságát. Lokális
tevékenységükért a helyi leányvállalatok felelősek.
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