Mobil Super Moto™ 4T 20W-50
Óleo de alta performance para motores 4 tempos de motocicletas
Descrição do Produto
Mobil Super Moto™ 4T 20W-50 é um óleo de alta performance para motores 4T de motocicletas, principalmente indicado
para todos os tipos de motocicletas de 4 tempos, desde que respeitadas as recomendações dos fabricantes.

Características e Benefícios
Mobil Super Moto™ 4T 20W-50 combina óleos minerais altamente refinados e de qualidade e um avançado sistema de aditivos
para proporcionar ótima limpeza do motor, proteção contra o desgaste e proteção contra corrosão. Sua fórmula balanceada
permite também a proteção das engrenagens de transmissão e da embreagem.

Características

Vantagens e Benefícios em Potencial

Ótima proteção contra o desgaste

Ajuda a estender a vida do motor

Estabilidade térmica e oxidativa

Ajuda a manter o motor limpo e uma operação
livre de problemas

Ótima proteção contra corrosão

Protege componentes críticos do motor

Especificações e Aprovações
Mobil Super Moto™ 4T 20W-50 atende ou excede às seguintes classificações de serviço:
JASO MA
JASO MA2
API SL
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Propriedades Típicas
Mobil Super Moto™ 4T 20W-50
Viscosidade, ASTM D445
cSt a 40° C

159,4

cSt a 100° C

18,8

Índice de Viscosidade, ASTM D2270

133

Cinza Sulfatada, % massa, ASTM D 874

0,8

Ponto de Fluidez, ° C, ASTM D97

-27

Ponto de Fulgor, ° C, ASTM D93

199

Densidade a 15,6ºC g/ml, ASTM D4052

0,889

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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