Mobil Super Moto Scooter
MX 10W-30

Óleo para motores de scooter 4 tempos de alta performance
Descrição do Produto
Mobil Super Moto™ Scooter MX 10W-30 é um óleo de alta performance para motores quatro tempos de scooter que é
principalmente destinado para uso em todas as condições de direção.

Características e Benefícios
Mobil Super Moto™ Scooter MX 10W-30 possui óleo básico altamente refinado e de qualidade combinado com um pacote
avançado de aditivos que garante excelente limpeza e proteção contra o desgaste e corrosão. Mobil Super Moto™ Scooter MX
10W-30 é especialmente formulado para scooters para proteger partes críticas do motor.
n Excelente proteção contra o desgaste;
n Estabilidade térmica e à oxidação;
n Boa proteção contra corrosão;
n Ajuda a aumentar a vida útil do motor;
n Ajuda a manter o motor limpo para operar de forma mais suave;
n Protege componentes críticos do motor.;

Especificações e Aprovações
MOBIL SUPER MOTO SCOOTER MX 10W-30 atende ou excede os requisitos da:
API

SL

JASO

MB
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Propriedades Típicas
MOBIL SUPER MOTO SCOOTER MX 10W-30
Grau de Viscosidade

SAE 10W30

Viscosidade Cinemática à 40°C, mm2/s

ASTM D 445

70,9

Viscosidade Cinemática à 100°C, mm2/s

ASTM D 445

10,57

Índice de Viscosidade

ASTM D 2270

136

Cinza sulfatada, MASS%

ASTM D874

1,065

Ponto de Fulgor °C

ASTM D92

-42

Ponto de Fluidez °C

ASTM D97

226

ASTM D 1298

0,8695

Densidade à 15°C, g/mL

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.
Propriedades típicas são características daqueles produtos obtidos com tolerâncias normais de produção e não constituem uma
especificação. As variações que não afetam o desempenho do produto são esperadas durante a fabricação normal e a mistura em
diferentes locais. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 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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