Mobil Super Moto 4T MX 15W-50
Óleo de motor 4T semissintético de alta performance
Descrição do Produto
Mobil Super Moto 4T MX 15W-50 é um óleo semissintético multiviscoso de alta performance, desenvolvido para proporcionar
proteção superior, mesmo em condições severas e temperaturas elevadas. Possui uma formulação que une em um produto
alta viscosidade e básicos sintéticos com aditivos especiais. Protege ao mesmo tempo todos os sistemas da motocicleta:
motor, transmissão e embreagem. Atende ou supera os requisitos das especificações MA e MA2 da JASO T 903:2011 e da
classificação de desempenho API SL.

Características e Benefícios
Mobil Super Moto 4T MX 15W-50 utiliza uma mistura única óleos de bases não convencionais e minerais em conjunto com
avançados aditivos selecionados para fornecer uma excelente limpeza do motor e proteção superior contra o espessamento
do óleo. As principais características e benefícios incluem:
Características

Vantagens e Benefícios Potenciais

Excelente proteção contra o desgaste

Maior vida útil do motor e seus componentes

Elevada estabilidade térmica e proteção contra
a formação de depósitos

Motores mais limpos resultam em uma operação
suave e sem falhas

Excelentes propriedades de resistência à oxidação

Superior fluidez do óleo em todo decorrer de sua vida útil,
maior proteção às peças móveis do motor e transmissão

Melhores propriedades a baixas temperaturas

Facilita a partida a frio e aumenta a vida útil do sistema elétrico

Aplicações
Mobil Super Moto 4T MX 15W-50 é especialmente recomendado para lubrificação de todos os tipos de motocicletas de quatro
tempos, onde os últimos padrões de qualidade da indústria são requeridos. 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. Recomendado para as aplicações que requerem óleos API SL e atende aos requisitos de
desempenho mais recentes JASO MA2 e MA.
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Especificações e Aprovações
Mobil Super Moto 4T MX 15W-50 atende ou excede às seguintes aprovações:
JASO

MA

JASO

MA2

API

SL

Propriedades Típicas
Mobil Super Moto 4T MX 15W-50
Grau de Viscosidade ISO

15W-50

Viscosidade, ASTM D445
cSt a 40°C

129

cSt a 100°C

17,3

Índice de Viscosidade, ASTM D2270

147

Cinza Sulfatada, % massa, ASTM D 874

0,9

Ponto de Fluidez, °C, ASTM D97

-33

Ponto de Fulgor, °C, ASTM D92

238

Densidade, kg/l @ 15°C, ASTM D4052

0,881

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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