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Mobil Super Moto Chain Lube
Mobil Passenger Vehicle Lube , Brazil
Lubrificante Mobil para Motocicletas

Descrição do Produto
O Mobil Super Moto Chain Lube é um óleo, disponível em spray, desenvolvido para lubrificar correntes de motocicletas.

Características e Benefícios
Mobil Super Moto Chain Lube tem proteção superior contra desgaste e excelente penetração nos elos da corrente, lubrificando-os com eficiência.
Sua adesividade às peças metálicas é adequada, sem acúmulo de poeira e sem salpicos.

Aplicações
Recomendado para lubrificação de correntes de motocicletas.
Recomendado para lubrificação de correntes em geral.

Propriedades e Especificações
Propriedade
Ponto de Fulgor, °C, ASTM D92

212

Aparência, Visual

Claro e Brilhante

Densidade a 20/4 °C, g/ml, ASTM D891

0,89

Umidade, % massa, LAB/MA/049

Nada

Viscosidade Cinemática a 40 °C, mm2/s, ASTM D445

140

Cor, Visual

Marrom Escuro

Saúde e segurança
As recomendações de saúde e segurança para este produto podem ser encontradas na Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) em
http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Todas as marcas aqui utilizadas são marcas comerciais ou marcas registradas da Exxon Mobil Corporation ou de uma de suas subsidiárias, salvo indicação em
contrário.
03-2021
Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A.
Praia da Ribeira, 01
21930-080 Rio de Janeiro – RJ - BRASIL
Tel: 0800 644 1562
Propriedades típicas são valores médios, obtidos com tolerâncias normais de produção e não se constituem em especificação. Variações que não afetam o
desempenho do produto são esperadas durante processos normais de fabricação e em diferentes locais de mistura. As informações contidas neste documento
estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Todos os produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte o seu
representante local da ExxonMobil ou visite www.exxonmobil.com
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A ExxonMobil é composta de diversas afiliadas e subsidiárias, muitas com nomes que incluem Esso, Mobil, ou ExxonMobil. Nada neste documento visa anular
ou substituir a separação corporativa das entidades locais. A responsabilidade pela ação local permanece com as respectivas afiliadas da ExxonMobil.
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