Mobil Super Moto™ Fork Oil
Fluido para garfos telescópicos
Descrição do Produto
Mobil Super Moto™ Fork Oil é formulado com óleos básicos minerais de alta qualidade e um pacote de aditivos com excepcionais
características antidesgaste, além de inibidores de ferrugem e antiespumante. Foi desenvolvido especialmente para atender
às exigências de uso em garfos telescópicos de motocicletas, proporcionando vida mais longa ao equipamento.
Sua alta estabilidade de viscosidade, mesmo com grandes variações de temperatura e condições operacionais, permite
excelente desempenho em baixas e altas temperaturas. Sua cor avermelhada facilita a localização de vazamentos. Todas
essas características reunidas em um só óleo significam maior vida útil do equipamento e menor custo de manutenção.

Aplicações
■

Usado e recomendado pelas principais montadoras visto que atende as suas rigorosas exigências.

■

Indicado como fluido para amortecedores e garfos telescópicos de motocicletas

Características típicas
Mobil Super Moto™ Fork Oil
Viscosidade

ASTM D445

cSt a 40 °C

40,1

cSt a 100 °C

7,4

Índice de Viscosidade

ASTM D2270

153

Ponto de Fluidez (°C)

ASTM D97

-42

Ponto de Fulgor (°C)

ASTM D92

200

Visual

vermelha

Cor

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.
A marca Mobil e Mobil Super Moto Fork Oil são marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma das suas subsidiárias.
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Qualquer um dos produtos pode não estar disponível no local. Para mais informações, contate seu escritório de vendas local ou visite
o site www.cosan.com.br/mobil.
© 2021 Exxon Mobil Corporation.
Todas as marcas utilizadas neste material são marcas ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou uma de suas subsidiárias, utilizadas por Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A., ou
uma de suas subsidiárias, sob licença.
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