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Mobil Super 2T โมบิล ซูเปอร์ 2 ที
Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand
นํ ามันเครืองยนต์ 2 จังหวะสมรรถนะสูง

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobil Super 2T เป็ นนํ ามันเครืองยนต์ 2 จังหวะสมรรถนะสูงสําหรับใช ้ในรถมอเตอร์ไซค์ ยานยนต์ขับบนหิมะ และเลือยไฟฟ้ าทีใช ้อัตราส่วนนํ ามันหล่อลืน/เชือเพลิง
แบบบาง Mobil Super 2T ได ้รับการเจือจางมาพร ้อมสําเร็จเพือให ้มันใจในการผสมอย่างรวดเร็วเมือเติมลงในเชือเพลิง

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
Mobil Super 2T ผนวกรวมนํ ามันแร่พืนฐานทีมีคณ
ุ ภาพกับระบบสารเพิมคุณภาพทีมีประสิทธิภาพสูงเพือให ้การรักษาความสะอาดและสมรรถนะการทํางานโดยรวมทีดี
ลักษณะสําคัญและคุณประโยชน์หลักประกอบไปด ้วย:

ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทได้
ี อาจร ับทางด้านศกยภาพ

การปกป้ องการสึกหรอทีดี

ช่วยยืดอายุการใช ้งานเครืองยนต์

ความเสถียรทางความร ้อน การเกิดออกซิเดชัน เครืองยนต์ทสะอาดขึ
ี
นส่งผลให ้หัวเทียนจุดระเบิดและวาล์วใช ้งานได ้นานขึน ลดการติดขัดของแหวนลูกสูบ และ
และการควบคุมการเกิดคราบสะสม
การติดแน่นของลูกสูบรวมไปถึงการปกป้ องต่อปั ญหาการจุดระเบิดก่อนเวลา (pre-ignition)
คุณสมบัตก
ิ ารปกป้ องการกัดกร่อนทีดี

ช่วยยืดอายุการใช ้งานเครืองยนต์

ลดการจุดระเบิดก่อนเวลา

ปรับปรุงประสิทธิภาพของเชือเพลิงและยืดอายุการใช ้งานของลูกสูบ

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นผ่
ี านหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ:
API TC
JASO FB
ISO-L-EGB

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ
เถ ้า, ซัลเฟต, % โดยมวล, ASTM D874

0.05

ความหนาแน่น @ 15 C, kg/l, ASTM D4052

0.878

จุดวาบไฟ, วิธ ี Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

132

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

8.7

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

63

จุดไหลเท, °C, ASTM D97
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คุณสมบ ัติ
ดัชนีความหนืด, ASTM D2270

110

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
ดูคําแนะนํ าด ้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี (MSDS) ที http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฏในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัท
สาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้าไม่ได ้ระบุไว ้
04-2563
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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