Mobil 1 Racing 4T 10W-40
Óleo de motor 4 tempos sintético de alto desempenho
Descrição do Produto
Mobil 1 Racing 4T 10W-40 é o mais avançado óleo lubrificante para motores 4 tempos de motocicletas. Sua tecnologia sintética
proporciona um elevado nível de desempenho nas motocicletas de alta performance, enquanto mantém o motor limpo e
protegido em condições extremas de direção.

Características e Benefícios
Mobil 1 Racing 4T 10W-40 combina óleos básicos sintéticos de alta performance com a mais avançada tecnologia de aditivos,
promovendo alto poder poder de limpeza, excelente capacidade antidesgaste a elevadas temperaturas operacionais e alta
eficiência na proteção contra corrosão. Esta tecnologia sintética permite elevado nível de desempenho e alta performance.
Especialmente projetado para motores 4 tempos de motocicletas, proporciona um desempenho insuperável em condições
severas de direção. Abaixo suas principais características e benefícios:
Características

Vantagens e Benefícios Potenciais

Propriedades de atrito otimizadas

Redução nas perdas por atrito, aumentando a performance do
motor e contribuindo para a economia de combustível

Excelente proteção contra o desgaste

Aumento da vida útil do motor

Elevada estabilidade térmica e à oxidação

Proteção em todas as temperaturas de operação minimizando a
formação de depósitos, inclusive em elevadas temperaturas de
operação como observada em motores arrefecidos a ar.

Excelentes propriedades a baixas temperaturas

Lubrificação efetiva em baixas temperaturas ambientes,
facilitando a partida a frio e aumentando a vida útil do sistema
elétrico.

Elevada capacidade detergente e dispersante

Mantém o motor limpo e propicia menor espessamento do óleo

Proteção efetiva contra desgaste e corrosão

Maior vida útil do motor e seus componentes

Aplicações
Mobil 1 Racing 4T 10W-40 é especialmente recomendado para a lubrificação de motores 4 tempos de motocicletas de alta
performance.
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Especificações e Aprovações
Mobil 1 Racing 4T 10W-40 atende ou excede as seguintes especificações:
JASO

MA, MA2 2011

Mobil 1 Racing 4T 10W-40 é recomendado pela ExxonMobil para aplicações que requeiram:
API

SH, SN

Propriedades Típicas
Mobil 1 Racing 4T 10W-40
Grau SAE

10W-40

Viscosidade, ASTM D445
cSt a 100°C

13,0

cSt a 40°C

83,5

Índice de Viscosidade, ASTM D 2270

155

Densidade, g/ml a 15 ºC, ASTM D1298

0.86

Ponto de Fulgor, ºC, ASTM D92

212

Ponto de Fluidez, ºC, ASTM D97

-45

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.br .
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