Mobil Super 2T
Vysoce kvalitní motorový olej pro dvoudobé motory
Popis produktu
Olej Mobil Super 2T je vysoce kvalitní olej určený do dvoudobých motorů motocyklů, sněžných skútrů a motorových
pil s nízkým poměrem oleje v palivu.
Olej Mobil Super 2T je snadno a rychle mísitelný s palivem.
Vlastnosti a výhody
Olej Mobil Super 2T je směsí kvalitních ropných olejů a vynikajícího komplexu aditiv zajišťující vysokou výkonnost a
čisticí schopnosti oleje. Mezi jeho klíčové vlastnosti a výhody patří:
Vlastnosti
Dobrá ochrana proti opotřebení
Tepelná stabilita, odolnost vůči oxidaci a tvorbě úsad

Dobrá antikorozní ochrana
Omezení rizika předzápalů

Výhody
Prodloužená životnost motoru
Čistější motory se projeví prodloužením životností svíček
a ventilů, omezením rizika zapečení pístních kroužků a
zadření pístů
Prodloužená životnost motoru
Lepší využití paliva a prodloužená životnost pístů

Použití
Olej Mobil Super 2T je zvláště doporučován k mazání dvoudobých motorů, které vyžadují oleje tříd API TC a JASO
FB.
Klasifikace a specifikace
Mobil Super 2T splňuje následující klasifikace/specifikace:
API
ISO
JASO

TC
E-GB
FB

Charakteristické vlastnosti
Mobil Super 2T
Viskozita, ASTM D 445
cSt při 40°C
cSt při 100°C
Viskozitní index, ASTM D 2270
Síranový popel, hm.%, ASTM D 874
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92
Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052

63
8,7
110
0,05
-12
132
0,878

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 Special 2T jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation
nebo některé z jejích poboček.
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