Technický list
Mobil Super 2T
Vysoko výkonný motorový olej pre dvojtaktné motory
Popis produktu
Mobil Super 2T je vysoko výkonný motorový olej pre dvojtaktné motory motocyklov, snežných skútrov
a v reťazových píl s nízkym pomerom oleja v palive.
Mobil Super 2T sa dodáva pred-riedený benzínom, aby sa zabezpečilo jeho rýchle zmiešanie po
naliatí do paliva.
Vlastnosti a výhody
Mobil Super 2T je kombináciou kvalitných minerálnych olejov s dokonalým systémom prísad, ktorý
mu zabezpečuje vysokú výkonnosť a čistiacu schopnosť. Medzi hlavné vlastnosti a výhody patria:
Vlastnosti
Dobrá ochrana proti opotrebeniu
Tepelná a oxidačná stabilita a odolnosť
voči tvorbe usadenín
Dobrá antikorózna ochrana
Zmenšuje možnosti vzniku predzápalov

Výhody a potenciálne prínosy
Dlhšia životnosť motora
Čistejší motor čo predlžuje životnosť ventilov a
zapaľovacích sviečok, znížené riziko zapečenia
piestnych krúžkov a zadrenia piestov
Dlhšia životnosť motora
Lepšie využitie paliva a predĺžená životnosť piestov

Použitie
Mobil Super 2T sa špeciálne odporúča na mazanie dvojtaktných motorov, u ktorých je požadovaný
olej tried API TC a JASO FB.
Klasifikácie a špecifikácie
Mobil Super 2T spĺňa nasledujúce
klasifikácie/špecifikácie:
API
ISO
JASO
Charakteristické vlastnosti

TC
E-GB
FB

Mobil Super 2T
Plnivo
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, ASMT D 4052

RN 4602
63
8.7
110
0.05
-12
132
0.878

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 Pegasus a Special 2T sú obchodnými značkami spoločnosti Exxon Mobil
Corporation, alebo niektorej z jej dcérskych spoločností.

