Mobil Super Moto 4T MX
10W-30
Óleo para motores 4 tempos semissintético de alta performance

Descrição do Produto
Mobil Super Moto 4T MX 10W-30 é um óleo semissintético multiviscoso de alto desempenho, desenvolvido e testado
para proporcionar efetiva proteção contra o desgaste. Altamente estável aos esforços mecânicos, mantém a viscosidade
mesmo em condições severas. Resistente à oxidação, evita a formação de depósitos e proporciona vida mais longa para o
motor devido à formação de uma resistente película de lubrificação. Sua composição semissintética e aditivos selecionados
fornecem excelente fluidez para reduzir o desgaste do motor na partida, além de proteger a transmissão e a embreagem
durante toda operação da motocicleta. Atende aos requisitos da especificação JASO MA2 e possui nível de qualidade
API SL. A formulação de Mobil Super Moto 4T MX 10W-30 é cuidadosamente balanceada para proteger os dispositivos
de pós-tratamento que podem ser encontrados nos sistemas de escape das motocicletas modernas.

Características e Benefícios
O Mobil Super Moto 4T MX 10W-30 apresenta as seguintes características e benefícios de desempenho para os usuários:
n

Fornece proteção antidesgaste para uma vida longa do motor e da transmissão

n

Ajuda a manter a limpeza do motor graças à sua formulação especialmente balanceada

n

Óleo com base super premium que proporciona alta estabilidade de oxidação e volatilidade reduzida

n

Tecnologia com teor de fósforo reduzido para proporcionar proteção do catalisador

n

Propriedades de fricção para um desempenho adequado de embreagem

n

Formulação de alta resistência ao cisalhamento para manutenção do grau de viscosidade

Aplicações
Mobil Super Moto 4T MX 10W-30 é um óleo semissintético com tecnologia avançada recomendado para motocicletas
modernas de quatro tempos, para as quais as especificações do fabricante recomendam o uso de um óleo de motor SAE
10W-30. Formulado para oferecer o nível de proteção adequado para o motor, transmissão e embreagem, especialmente
para os motores arrefecidos a ar, que tendem a operar em regimes térmicos mais elevados. Também é especialmente
recomendado para motos 4 tempos equipadas com catalisadores para reduzir as emissões. É recomendado para as
aplicações que requerem óleos API SL e atende aos requisitos de desempenho JASO MA2 (Certificação: M055CLE010).
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Mobil Super Moto 4T MX 10W-30 atende
ou excede às seguintes especificações:
JASO MA2

X

API SL

X

Características típicas
Mobil Super Moto 4T MX 10W-30
Viscosidade SAE

10W-30

Viscosidade, ASTM D 445
cSt à 40°C

71.5

cSt à 100°C

10.6

Índice de Viscosidade, ASTM D 2272

136

Viscosidade CCS cP à -25°C, ASTM D 5293

6210

Ponto de Fluidez °C, ASTM D 97

-36

Ponto de Fulgor °C, ASTM D 92

235

Densidade g/ml à 15°C, ASTM D 4052

0.8619

Saúde e Segurança
Com base na informação disponível, não é esperado que este produto cause efeitos adversos à saúde quando utilizado nas
aplicações a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico
(FISPQ). As FISPQs encontram-se disponíveis com o representante local de vendas ou pela internet. Elas serão fornecidas pelo
revendedor ao cliente, se exigido, e de acordo com a legislação. Deve-se utilizar este produto apenas nas aplicações pretendidas.
Ao descartar o produto, tenha o devido cuidado com o meio ambiente.
Qualquer um dos produtos pode não estar disponível no local. Para mais informações, contate seu escritório de vendas local ou
visite o site mobil.cosan.com
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