Mobil Super ™ 2000 X3 10W-40
Óleo para Motores de veículos de passeio de alto desempenho

Descrição do Produto
Mobil Super™ 2000 X3 10W-40 é um óleo semissintético de alta performance especialmente recomendado para veículos Flex. Alta
tecnologia para proporcionar melhor desempenho em motores multicombustíveis de última geração que operam em condições
severas. Possibilita redução de atrito mantendo o motor mais limpo e com superior resistência a formação de depósitos.
n

Recomendado para veículos Flex

n

Contribui para manter o motor mais limpo

n

Boa fluidez a baixa temperatura para proteção do motor na partida

Mobil Super™ 2000 X3 10W-40 é um óleo de motor semissintético de alto desempenho que excede os padrões mais recentes
exigidos para motores de automóveis a gasolina, etanol, GNV e flex.

Características e Benefícios
Mobil Super™ 2000 X3 10W-40 ajuda a manter os motores limpos e mais protegidos do que os óleos minerais convencionais por
meio de uma combinação especial de óleos de base sintética e mineral e um sistema aditivo de desempenho cuidadosamente
selecionado. Esta mistura melhora o desempenho geral dos óleos. O Mobil Super™ 2000 X3 10W-40 mantém ativamente a limpeza
geral do motor, evitando o acúmulo de depósitos nocivos, sedimentos e verniz e combatendo o desgaste em temperaturas baixas
e altas. Principais características e benefícios:

Características

Vantagens e Benefícios Potenciais

Estabilidade térmica e oxidativa avançadas

Reduz os depósitos no motor, o acúmulo nocivo de sedimentos e
os depósitos produzidos nas áreas quentes internas dos motores

Propriedades antidesgaste superiores

Desgaste reduzido que pode diminuir os custos de manutenção

Controle eficaz de desgaste e formação de depósitos

Vida útil prolongada e funcionamento confiável do motor

Elevado índice de viscosidade e estabilidade ao cisalhamento

Melhor lubrificação em temperaturas normais e altas, melhor
proteção em temperaturas baixas e altas em condições severas
de operação
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Aplicações
O Mobil Super ™ 2000 X3 10W-40 é uma escolha excelente para carros de passeio, furgões e veículos comerciais leves, sempre
respeitadas as recomendações dos fabricantes de veículos. Verifique sempre o manual do proprietário de seu veículo.

Especificações e Aprovações
Mobil Super 2000 X3 10W-40 atende ou excede as seguintes especificações:
API

SP

Propriedades Típicas
Mobil Super 2000 X3 10W-40
Viscosidade SAE

10W-40

Viscosidade, ASTM D 445
cSt a 40°C

96

cSt a 100°C

14,4

Índice de Viscosidade, ASTM D 2270

155

Cinza Sulfatadas % massa, ASTM D 874

1,31

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

6450

Viscosidade HTHS mPa*s a 150°C, ASTM D 4683

3,8

Ponto de Fluidez °C,ASTM D 97

-33

Ponto de Fulgor °C, ASTM D 92

228

Densidade a 20°C kg/l, ASTM D 4052

0,874

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.moovelub.com .
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