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Mobil Extra 4T
Motorový olej nejvyšší kvality pro čtyřdobé motocyklové motory 

Popis produktu

Olej Mobil Extra 4T je polosyntetický motorový olej nejvyšší kvality určený do čtyřdobých motocyklových motorů.
Zvyšuje výkon motorů všech typů motocyků a poskytuje jim dokonalejší ochranu a lepší čisticí schopnost.

Vlastnosti a výhody

Olej Mobil Extra 4T je vyroben z jedinečné směsi vysoce kvalitních ropných a syntetických základových olejů a
progresivní kombinace aditiv, které motoru poskytují mimořádné čisticí schopnosti, chrání proti korozi a opotřebení.
Mezi jeho klíčové vlastnosti a výhody patří:

Vlastnosti Výhody
Mimořádná ochrana proti opotřebení Prodloužená životnost součástí motoru a motoru jako

celku
Dobrá tepelná stabilita, odolnost vůči oxidaci a tvorbě
úsad

Čistější motory vedoucí k bezporuchovém plynulém
provozu

Mimořádná antikorozní ochrana Prodloužená životnost ventilového rozvodu a součástí
ložisek

Lepší vlastnosti při nízkých teplotách Snadnější startovatelnost za studena, delší životnost
elektroinstalace

Použití

Mobil Extra 4T je doporučován speciálně k mazání všech typů čtyřdobých motocyklových motorů, které vyžadují
použití olejů nejvyšší kvality.

Klasifikace a specifikace

Mobil Extra 4T splňuje následující klasifikace/specifikace:
API  SJ
JASO  MA

Charakteristické vlastnosti

Mobil Extra 4T
SAE třída 10W-40
Plnění RN 4761 AD
Viskozita, ASTM D 445 

                        cSt při 40°C 98
cSt při 100°C 14,4

Viskozitní index, ASTM D 2270 157
Síranový popel, hm.%,  ASTM D 874 0,9
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97 -30
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92 A
Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052 A

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud
bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je
k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než
stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.

Logo Mobil, symbol Pegasus a značka Extra 4T jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo
některé z jejích poboček.


