Mobil Super 1000 X1 15W-40 a 10W-40
Špičkový vícestupňový/univerzální motorový olej pro osobní automobily
Popis produktu
Maziva řady Mobil Super 1000 jsou špičkové minerální motorové oleje, které usilují o vysokou ochranu a
výkon motorů.

Vlastnosti a výhody
Produkty Mobil Super 1000 jsou průmyslově testovány, a proto se můžete spolehnout, že Vaše vozidlo
bude podávat požadovaný výkon.
Olej Mobil Super 1000 X1 poskytuje:
•
•
•

dobrou ochranu proti opotřebení
dobrou čistotu motoru
dobrou ochranu při vysokých teplotách

Použití
Produkty řady Mobil Super 1000 jsou koncipovány tak, aby je bylo možno používat takřka ve všech
vozidlech. Oleje Mobil Super 1000 doporučujeme zejména pro každodenní jízdní provoz za normálních
podmínek. Oleje jsou určeny pro:
•
•
•
•
•

takřka všechny motorové technologie
benzínové a dieselové motory
osobní vozidla, sportovní užitkové vozy (SUV), lehké nákladní vozy a dodávky
jízdy po dálnici
běžné provozní podmínky

Vždy se informujte ve Vaší uživatelské příručce k vozidlu, kde naleznete údaje o doporučené viskozitě a
specifikacích oleje pro konkrétní vozidlo.

Specifikace a povolení
Oleje Mobil Super 1000 X1 splňují nebo překračují
následující průmyslové specifikace a specifikace
dle výrobců automobilů:
API SL/SJ/CF
ACEA A3/B3
Oleje Mobil Super 1000 X1 jsou schváleny dle
následujících předpisů výrobců automobilů:
VW 505 00
Schválení firmou MB 229.1
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Oleje Mobil Super 1000 X1 jsou doporučeny pro
použití v aplikacích, které vyžadují následující:
VW 500 00

10W-40

15W-40

X

Typické vlastnosti
Mobil Super 1000 X1 10W-40
viskozita, ASTM D 445
cSt @ 40º C
cSt @ 100º C
sulfátové popeloviny, % hmotnosti, ASTM D 874
fosfor
bod vznícení, ºC, ASTM D 92
hustota @15º C kg/l, ASTM D 4052
bod tuhnutí, ºC, ASTM D 97

10W-40

15W-40

97
14,4
0,91
0,144
230
0,87
-30

107
14,4
0,91
0,147
230
0,89
-30

Zdraví a bezpečnost
Na základě dostupných informací se od tohoto produktu neočekává, že bude mít při používání k určenému
účelu a dle doporučení uvedených v listu s bezpečnostními údaji k materiálu (MSDS) negativní účinky na
zdraví. Listy s údaji k bezpečnosti materiálu jsou k dispozici na požádání prostřednictvím Vaší prodejní
kanceláře nebo prostřednictvím internetu nebo je prodejci poskytnou zákazníkům, pokud a v rozsahu, jak
vyžadují zákonné předpisy. Tento produkt nemá být používán k jiným nežli k určeným účelům. Při likvidaci
použitého produktu dbejte na ochranu životního prostředí.
Logo „Mobil“, obrázky „Pegasus“ a „Mobil Super“ jsou obchodními značkami firmy Exxon Mobil Corporation
nebo některé z jejích filiálek.

ExxonMobil maziva a speciální produkty
Ne všechny produkty musí být lokálně dostupné. Pro další informace kontaktujte Vaši lokální prodejní kancelář nebo navštivte internetové stránky www.exxonmobil.com.
Firma ExxonMobil zahrnuje mnoho filiálek a poboček, které vystupují pod různými názvy, mezi které patří Esso, Mobil nebo ExxonMobil. Nic v tomto dokumentu nemá za cíl být nadřazeno
ani nahrazovat samostatnost lokálních entit společnosti. Odpovědnost za lokální opatření a odpovědnost za účetnictví zůstává u lokálních poboček a entit firmy ExxonMobil. V důsledku
pokračujícího výzkumu a vývoje produktů podléhají zde uvedené informace změnám bez předchozího oznámení. Typické vlastnosti mohou být mírně odlišné.
© 2007 Exxon Mobil Corporation. Všechna práva jsou vyhrazena.
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