
Mobil Super 3000 X1 5W-40
Ulei premium complet sintetic pentru motoare de autoturisme.

Descrierea produsului
Gama de lubrifianţi Mobil Super 3000 sunt uleiuri de motor, sintetice de calitate ultra premium formulate să
asigure un nivel superior de protecţie şi performanţă.

Caracteristici şi Beneficii
Produsele Mobil Super 3000 sunt validate de industrie pentru a asigura performanţa dorită a vehiculului
dumneavoastră.

Mobil Super 3000 X1 oferă:

• Protecţie superioară anti-uzură
• Grad superior de curăţenie a motorului
• Protecţie superioară la temperaturi ridicate
• Protecţie superioară protecţie la temperaturi scăzute

Aplicaţii
Produsele Mobil Super 3000 sunt formulate să ofere o  protecţie superioară comparativ cu uleiurile convenţionale
sau semi-sintetice. Recomandăm Mobil Super 3000 mai ales pentru operare frecventă în condiţii dificile, unde
acest tip de ulei poate contribui la combaterea deteriorării cauzate de un stres frecvent ridicat asupra motorului.

• Aproape toate tehnologiile de motoare
• Benzină şi Diesel
• Autoturisme, autoutilitare, camioane uşoare şi microbuze.
• Condusul în regim de autostradă şi condusul urban cu staţionări frecvente.
• Condiţii de operare normale până la severe în mod frecvent .
• Turbocompresoare şi motoare cu injecţie directă
• Motoare de performanţă înaltă

Consultaţi întotdeauna manualul utilizatorului pentru verificarea gradului de viscozitate şi a specificaţiilor
recomandate anume pentru vehiculul dvs.

Specificaţii şi Aprobări

5W-40Mobil Super 3000 X1 îndeplineşte sau depăşeşte
următoarele specificaţii din  industrie sau ale
producătorilor:  

XAPI SM/SL/SJ/CF
XACEA A3/B3
XA3/B4
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5W-40Mobil Super 3000 X1 are aprobările următorilor
producători:  

XOpel GM-LL-B-025
XMercedes Benz 229.3
XVolkswagen (Gasoline / Diesel) 502 / 505
XPorsche A 40
XPeugeot/Citroën Automobiles B71 2296
XBMW Longlife Oil 01

Proprietăţi Tipice

5W-40Mobil Super 3000 X1
Viscozitate, ASTM D 445

83.2cSt @ 40 ºC
14.1cSt @ 100 ºC
1.0Cenusă sulfat, wt%, ASTM D 874
0.09Fosfor
220Punct de inflamabilitate, ºC, ASTM D 92
0.85Densitate @ 15 °C, kg/l, ASTM D 4052
-39Punct de curgere, ºC, ASTM D 97

Sănătate şi Siguranţă
Pe baza informaţiilor disponibile, când este folosit în aplicaţiile pentru care a fost formulat şi se respectă
recomandările  menţionate în Fişele Tehnice de Securitate (FTS), se anticipează că acest produs nu cauzează
efecte negative asupra sănătăţiiFTS-urile pot fi obţinute la cerere fie de la biroul reprezentantului comercial, fie
prin InternetSe interzice folosirea acestui produs în alte scopuri decât cele intenţionate original.Respectaţi legile
de protecţia mediului, la eliminarea produsului după utilizare.

Sigla Mobil, design-ul Pegasus şi Mobil Super sunt mărci înregistrate ale companiei Exxon Mobil Corporation
sau uneia din subsidiarele sale
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