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Mobil 1130, 1140, 1150
Mobil Commercial Vehicle Lube , Thailand
นํ ามันเครืองสําหรับเครืองยนต์ดเี ซลทีใช ้งานหนัก

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
โมบิล 1130, 1140, นํ ามันเครืองชนิดเกรดเดียวสําหรับเครืองยนต์ดเี ซลทีใช ้งานหนักผลิตขึนจากการผสม ผสานทีได ้สัดส่วนของนํ ามันพืนฐานพร ้อมทังสารเพิม
คุณภาพ

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
ล ักษณะสําค ัญ

ข้อดีและคุณประโยชน์

การปกป้ องต่อการเกิดสนิมและการกัดกร่อน

ยืดอายุการใช ้งานของอุปกรณ์และลดต ้นทุนการปฏิบัตงิ าน

ความคงตัวต่อความร ้อนและการเสถียรต่อออกซิเดชัน

ควบคุมการเกิดของคราบและสิงสกปรก

การใชง้ าน
อุปกรณ์เครืองยนต์ดเี ซลและเบนซินทีต ้องการสมรรถนะในระดับ API CD/SF
รถบรรทุกซึงวิงบนทางหลวงทีใช ้งานเบากระทังปานกลาง
อุตสาหกรรมนอกทางหลวง รวมทังการบรรทุกขนส่ง, การก่อสร ้าง, การทําเหมืองแร่, การย่อยหินและการเกษตร

ข้อกําหนดและการร ับรอง
้ ต้
Mobil 1100 Monogrades ถูกแนะนําโดยบริษ ัทฯ เอ๊กซอนโมบิล สําหร ับการใชท
ี องการ::

Mobil 1130

Mobil 1140

API CD/SF

X

X

คุณสมบ ัติทวไป
ั
Mobil 1100 Monogrades
เบอร์นํามัน SAE

30

40

cSt @ 40ºC

96

146

cSt @100ºC

11.3

14.8

ดัชนีความหนืด, ASTM D 2270

101

98

เถ ้าซัลเฟต, wt%, ASTM D 874

0.9

0.9

ค่าความเป็ นด่างรวม, mg KOH/g, ASTM D 2896

7.0

7.0

จุดไหลเท , ºC, ASTM D 97

-24

-27

จุดวาบไฟ , ºC, ASTM D 92

258

272

ความหนาแน่น @ 15ºC, kg/L, ASTM D 4052

0.883

0.888

ความหนืด, ASTM D 445

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
จากข ้อมูลทีมีอยู่ ผลิตภัณฑ์ชนิดนีไม่คาดว่าจะเกิดผลร ้ายต่อสุขภาพ หากใช ้ถูกต ้องตามวัตถุประสงค์และปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนํ าใน "ข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี
้เพื
(MSDS)" MSDS สามารถขอได ้จากสํานักงานขายหรือผ่านทางอินเตอร์เนต ผลิตภัณฑ์ชนิดนีไม่ควรนํ าไปใช อจุดประสงค์อนนอกเหนื
ื
อไปจากทีกําหนดไว ้ ในการ
กําจัดผลิตภัณฑ์ท ี ใช ้หมดแล ้ว ขอให ้ระมัดระวังในการรักษาสิงแวดล ้อม
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สัญลักษณ์จดทะเบียนโมบิลและ เดลแวค คือเครืองหมายการค ้าของ ExxonMobil คอร์ปอร์เรชันหรือบริษัทในเครือ
09-2562
Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road
Klong Tan, Klong Toey District
Bangkok 10110
Thailand
+66 2 2624 000
http://www.exxonmobil.com
ึ
คุณสมบัตท
ิ ัวไปเป็ นคุณสมบัตป
ิ กติทได
ี ้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข ้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซ
ิ งไม่
ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตําแหน่งสถานทีต่างๆ
ข ้อมูลทีระบุ ณ ทีนีอาจเปลียนแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า อาจไม่มี
ผลิตภัณฑ์ทงหมดนี
ั
วางจําหน่ายในท ้องถินของท่าน สําหรับข ้อมูลเพิมเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข ้าไปที www.exxonmobil.com
ExxonMobil ประกอบด ้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ทีมักจะมีสว่ นหนึงของชือ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด ้วย ข ้อมูลในเอกสารทังหมดไม่มี
เจตนาทีจะยกเลิกหรือแทนทีการแยกออกจากกันของบริษัทในท ้องถิน ความรับผิดชอบในการดําเนินการภายในท ้องถิน และภาระความรับผิดยังคงเป็ นหน ้าทีของ
บริษัทสาขาท ้องถินของ ExxonMobil

Energy lives here™
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