Technický list
Mobil Extra 4T
Motorový olej najvyššej kvality pre štvortaktné motocyklové motory
Popis produktu
Olej Mobil Extra 4T je polosyntetický motorový olej najvyššej kvality určený do štvortaktných
motocyklových motorov. Zvyšuje výkon motorov všetkých typo motocyklov a poskytuje im
dokonalejšiu ochranu a lepšiu čistiacu schopnosť.
Vlastnosti a výhody
Olej Mobil Extra 4T je vyrobený z jedinečnej zmesi vysoko kvalitných ropných a syntetických
základových olejov a progresívnej kombinácie aditív, ktoré poskytujú motoru mimoriadne čistiace
schopnosti, chránia proti korózii a opotrebeniu. Medzi jeho kľúčové vlastnosti a výhody patria:
Vlastnosti
Mimoriadna ochrana proti opotrebeniu
Dobrá tepelná stabilita, odolnosť voči
oxidácii a tvorbe usadenín
Mimoriadna antikorózna ochrana
Lepšie vlastnosti pri nízkych teplotách

Výhody
Predĺžená životnosť súčastí motora a motora ako
celku
Čistejšie motory vedú k bezporuchovej plynulej
prevádzke
Predĺžená životnosť ventilového rozvodu a súčastí
ložísk
Ľahšie štartovanie za studena, dlhšia životnosť
elektroinštalácie

Použitie
Mobil Extra 4T je doporučovaný špeciálne na mazanie všetkých typov štvortaktných motocyklových
motorov, ktoré vyžadujú použitie olejov najvyššej kvality.
Klasifikácie a špecifikácie
Mobil Extra 4T spĺňa nasledujúce
klasifikácie/špecifikácie:
API SJ
JASO MA

Charakteristické vlastnosti
Mobil Extra 4T
Trieda SAE
Plnenie
Viskozita, ASTM D 445
cSt pri 40°C
cSt pri 100°C
Viskozitný index, ASTM D 2270
Síranový popol, hm.%, ASTM D 874
Bod tuhnutia, °C, ASTM D 97
Bod vzplanutia, °C, ASTM D 92
Hustota pri 15°C, kg/l, ASTM D 4052
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Zdravie a bezpečnosť
Na základe dostupných informácií sa nepredpokladá, že by tento produkt vyvolával nepriaznivé
účinky na zdravie, pokiaľ sa používa na stanovený účel a pokiaľ sa dodržujú doporučenia uvedené
v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na požiadanie
v stredisku zákazníckych služieb alebo cez Internet. Tento produkt by sa nemal používať na iný než
stanovený účel. Pri likvidácii použitého produktu je nutné chrániť životné prostredie.
Firemné logo Mobil, symbol Pegassus a značka Extra 4T sú obchodnými značkami spoločnosti
Exxon Mobil Corporation, resp. niektorej jej dcérskej spoločnosti.

