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Høykvalitets totaktsmotorolje

Produktbeskrivelse

Mobil Extra 2T er en høykvalitets, delsyntetisk, røykfri totaktsmotorolje som er utviklet for å møte de høyeste kravene til olje for
høytytende motorsykler, snøscootere og motorsager.

Mobil Extra 2T er forblandet for å lette innblanding når den helles i bensinen.

Egenskaper og fordeler

Mobil Extra 2T kombinerer en blanding av høykvalitets mineralske og syntetiske baseoljer med et avansert tilsetningssystem. Dette gir
utmerket motorrenhet og røykfri eksos. De viktigste egenskapene og fordelene er:

Egenskaper Fordeler og mulige gevinster
Utmerket slitasjebeskyttelse Lengre levetid for motoren
Utmerket oksidasjonsstabilitet, termisk stabilitet og kontroll på
avsetninger

Renere motor som gir forlenget levetid for tennplugger og
ventiler, redusert stempelklemming og redusert fastbrenning av
stempelringer samt forebyggelse av glødetennings-problemer

Utmerkede korrosjonshindrende egenskaper Lengre levetid for motoren
Røykfri eksos Renere miljø

Bruksområde

Mobil Extra 2T anbefales spesielt til smøring av totaktsmotorer som krever API TC eller JASO FC.

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil Extra 2T møter eller
overskrider følgende
industrispesifikasjoner:
API TC
ISO E-GC
JASO FC
TISI Møter
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Typiske produktdata

Mobil Extra 2T
Viskositet, ASTM D 445
cSt ved 40ºC 55
cSt ved 100ºC 8,8
Viskositetsindeks (VI), ASTM D 2270 135
Sulfatert aske, vekt%, ASTM D 874 0,06
Flytepunkt, ºC, ASTM D 97 -24
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92 110
Tetthet ved 15ºC kg/l, ASTM D 4052 0,867

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte
formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via
Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.

Mobil-logoen, Pegasus-designen og Extra 2T er varemerker som tilhører ExxonMobil Corporation eller et datterselskap.
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