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Mobil 1™ 15W-50
Mobil Passenger Vehicle Lube , Greece
Προηγμένης Απόδοσης Συνθετικό Λιπαντικό Κινητήρων

Περιγραφή Προϊόντος
Το Mobil 1™ 15W-50 είναι ένα προηγμένο πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρων που βοηθά στην παροχή εξαιρετικής προστασίας κατά της φθοράς για μια
ομαλή οδηγική εμπειρία κάθε φορά. Το Mobil 1 15W-50 καλύπτει ή υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της βιομηχανίας και τα πρότυπα απόδοσης των κορυφαίων
κατασκευαστών αυτοκινήτων για κινητήρες υψηλής απόδοσης με υπερπλήρωση, βενζινοκινητήρες με υπερτροφοδότηση και κινητήρες ντίζελ πολλαπλών
βαλβίδων με ψεκασμό καυσίμου. Το Mobil 1 15W-50 αποδεικνύει την τεχνολογία του οδηγώντας σε νικηφόρους αγώνες. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση
σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών σε αγώνες, σε ρυμούλκηση και σε άλλες δύσκολες συνθήκες λειτουργίας. Το Mobil 1 15W-50, βοηθά στην εξαιρετική απόδοση
και την προστασία του κινητήτα για το πλεονέκτημα που οδηγεί στη νίκη. Το Mobil 1 είναι το επίσημο λιπαντικό κινητήρων της NASCAR.

Χαρακτηριστικά και ενδεχόμ
μενα Πλεονεκτήμ
ματα
Το Mobil 1 15W-50 αποτελείται από ένα μείγμα υπερ-υψηλής απόδοσης συνθετικών βασικών λαδιών αποκλειστικής εκμετάλλευσης ενισχυμένων με το
σύστημα επακριβούς εξισορρόπησης συστατικών. Το υψηλότερο ιξώδες του Mobil 1 15W-50 σε συνδυασμό με αυτό το σύστημα συστατικών υψηλής απόδοσης
βοηθά στην παροχή της απόλυτης λύσης στη δυναμική προστασία λιπαντικού. Το χαρακτηριστικό αυτό αποδεικνύεται όχι μόνο επειδή το λιπαντικό καλύπτει ή
υπερκαλύπτει τα αυστηρότερα πρότυπα απόδοσης αλλά κυρίως μέσω των δύσκολων αγωνιστικών εφαρμογών. Τα κύρια χαρακτηριστικά και ενδεχόμενα
πλεονεκτήματά τους περιλαμβάνουν:
Χαρακτηριστικά

Πλεονεκτήμ
ματα

Προηγμένη πλήρως συνθετική φό
ρμουλα

Βοηθά στην αποτροπή επικαθήσεων και λάσπης με σκοπό την εξασφάλιση της μεγάλης διάρκειας ζωής του κινητήρα. Εξ
αιρετική γενική λίπανση και προστασία κατά της φθοράς για πολλά στυλ οδήγησης

Εξαιρετική θερμική και οξειδωτική Βοηθά στη μείωση της γήρανσης του λιπαντικού επιτρέποντας την παρατεταμένη προστασία των διαστημάτων αλλαγής
σταθερότητα
λιπαντικού
Ελάχιστη κατανάλωση λιπαντικού

Μικρότερη μόλυνση υδρογονανθράκων

Αποδεδειγμένη Τεχνολογία Αγών
ων

Αποθέματα απόδοσης σε ορισμένες από τις πιο ακραίες οδηγικές συνθήκες

Υψηλός Δείκτης Ιξώδους

Άριστη συνολική λίπανση και απόδοση προστασίας κατά της φθοράς σε όλα τα είδη και τις συνθήκες οδήγησης, από ήπια
έως βαριάς χρήσης.

Εφαρμ
μογές
Το Mobil 1 15W-50 συνιστάται για όλους τους τύπους οχημάτων, κατάλληλο για χρήση σε όλους τους κινητήρες υψηλής απόδοσης με υπερπλήρωση, τους
βενζινοκινητήρες με υπερτροφοδότηση και τους κινητήρες ντίζελ πολλαπλών βαλβίδων με ψεκασμό καυσίμου που συναντώνται σε επιβατικά αυτοκίνητα,
ελαφρά φορτηγάκια και φορτηγά.
Το Mobil 1 15W-50 είναι κατάλληλο για ακραίες συνθήκες καταπόνησης του κινητήρα υπό τις οποίες τα συμβατικά λιπαντικά ενδέχεται να μην μπορούν
να αποδώσουν.
Το Mobil 1 15W-50 δεν συνιστάται για δίχρονους κινητήρες ή κινητήρες αεροσκαφών εκτός εάν υπάρχει ειδική έγκριση από τον κατασκευαστή.

Προδιαγραφές και Εγκρίσεις
To Mobil 1 15W-50 καλύπ
πτει ή υπ
περκαλύπ
πτει τις απ
παιτήσεις των::

15W-50

API

SN, SM, SL, SJ

ACEA

A3/B3
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Σύμ
μφωνα μ
με την ExxonMobil, Mobil 1 15W-50 έχει το ακόλουθο επ
πίπ
πεδο π
ποιότητας::

15W-50

API

CF

Τυπ
πικές Ιδιότητες
Mobil 1 15W-50

Τιμ
μή

Ιξώδες στους 100ºC, cSt (ASTM D445)

18

Ιξώδες στους 40ºC, cSt (ASTM D445)

125

Δείκτης ιξώδους

160

Θιική τέφρα, wt% (ASTM D874)

1.21

Ιξώδες HTHS, mPa•s @ 150ºC (ASTM D4683)

4.5

Σημείο ροής, ºC (ASTM D97)

-39

Σημείο ανάφλεξης, ºC (ASTM D92)

232

Πυκνότητα στους15,6º C g/ml ASTM D4052)

0.87

Υγιεινή και Ασφάλεια
Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, αυτό το προϊόν δεν αναμένεται να έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία όταν χρησιμοποιείται για την προκαθορισμένη
εφαρμογή και ακολουθούνται οι συστάσεις που προβλέπονται από το Δελτίο Πληροφοριών Ασφάλειας Υλικού (MSDS).Τα MSDS διατίθενται από τα Τμήματα
Πωλήσεων ή μέσω του Διαδικτύου. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς πέρα από την προκαθορισμένη χρήση του. Προστατέψτε
το περιβάλλον κατά τη απόρριψη χρησιμοποιημένου προϊόντος.
Η ονομασίες Mobil, Mobil 1 και το σήμα του Πήγασου αποτελούν σήματα κατατεθέντα της εταιρείας Exxon Mobil ή των θυγατρικών της εταιρειών.
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Οι παραπάνω τιμές είναι τυπικές για κανονικές συνθήκες παραγωγής και δεν αποτελούν προδιαγραφή. Παραλλαγές που δεν επηρεάζουν την απόδοση του
προϊόντος θα πρέπει να αναμένονται κατά τη διάρκεια της κανονικής παραγωγής και σε διαφορετικές τοποθεσίες ανάμειξης. Οι πληροφορίες που περιέχονται
στο παρόν μπορούν να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. Όλα τα προϊόντα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στην τοπική αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες,
απευθυνθείτε στο τοπικό γραφείο της ExxonMobil ή επισκευθείτε την ιστοσελίδα www.exxonmobil.com
Η ExxonMobil αποτελείται από πολυάριθμες θυγατρικές και συνεργαζόμενες εταιρίες, πολλές εκ των οποίων έχουν ονόματα που συμπεριλαμβάνουν τις λέξεις
Esso, Mobil, ή ExxonMobil. Τίποτα σ’ αυτό το έγγραφο δεν αποσκοπεί στο να παρακάμψει ή να υπερισχύσει της εταιρικής ανεξαρτησίας των τοπικών
οντοτήτων. Η ευθύνη για τοπικές ενέργειες και η υπευθυνότητα, παραμένουν επωμιζόμενες από τις τοπικές εταιρικές οντότητες που σχετίζονται με την
ExxonMobil.

Energy lives here™
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