Mobil Super Moto™ Grease
Descrição do Produto
Mobil Super Moto™ Grease é uma graxa à base de sabão de complexo de lítio e óleo mineral de altíssima qualidade, indicada
para lubrificação geral de motocicletas.
Mobil Super Moto™ Grease contém aditivos antioxidantes, inibidores de corrosão e de extrema pressão. Ela foi desenvolvida para atender às rigorosas exigências das principais montadoras para aplicações onde uma graxa à base de lítio e grau
NLGI 2 é indicada.
Mobil Super Moto™ Grease pode ser utilizada em uma ampla faixa de temperatura de operação. Resiste à água, proporcionando proteção por longos períodos. Sua excepcional proteção antidesgaste amplia a vida dos componentes e diminui os
custos de manutenção.

Especificações e Aprovações
Grau NLGI 2
Sabão de complexo de lítio

Propriedades Típicas
Mobil Super™ Moto Grease
Grau NLGI
Cor

2
visual

verde

Penetração trabalhada 60X mm x 0,1

ASTM D 217

280

Ponto de Gota (° C)

ASTM D 2265

260

Índice do óleo básico

ASTM D 445

cSt a 40° C
Proteção contra a corrosão

115
ASTM D 1743

passa

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.
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.
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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
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1 de 1
Jan/21

