Mobil SHC Formula MB 5W-30
Motorový olej
Popis produktu
Mobil SHC Formula MB 5W-30 je vysoce výkonný motorový olej speciálně určený pro použití ve vozidlech Mercedes
Benz (MB), kde je předepsán produkt s prodlouženými intervaly výměny (Long Life).
Vlastnosti a výhody
• Umožňuje prodloužený provoz při různých provozních teplotách bez oxidačního houstnutí oleje a bez olejových
selhání.
• Vynikající tekutost za nízkých teplot zajišťuje rychlý oběh a ochranu proti opotřebení při startování, a to hlavně za
studena
• Vhodný pro použití jak v zážehových tak vznětových motorech osobních a lehkých komerčních vozidel.
Použití
Mobil SHC Formula MB 5W-30 byl vyvinut tak, aby odpovídal nejnovějším specifikacím motorových olejů
požadovaných pro vozidla Mercedes Benz. Poskytuje vynikající výkonnost jak při velmi nízkých tak velmi vysokých
provozních teplotách a zajišťuje dlouhodobou ochranu motoru proti opotřebení, zanášení a tvorbě úsad. Je doporučen
pro použití ve vozidlech Mercedes Benz při prodloužených intervalech výměny, kde jsou vyžadovány oleje se
specifikací Long Life MB 229.5.
Klasifikace a specifikace
Má následující MB schválení:
MB 229.5 (prodloužené intervaly výměny)
MB 229.3 (normální intervaly výměny)
Charakteristické vlastnosti
Mobil SHC Formula MB 5W-30
SAE stupeň
Viskozita, ASTM D 445
cSt při 40°C
cSt při 100°C
Viskozitní index, ASTM D 2270
Obsah sulfátového popela, % hm., ASTM D 874
Fosfor, % hm., ASTM D 4951
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92
Hustota při 15°C kg/l, ASTM D 4052
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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 Delvac jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation nebo
některé z jejích poboček.

