
          
 

Mobil 1™  FS x1 5W-50 
 

Moderní  plně syntetický motorový olej nejvyšší kvality 
 
Popis produktu 
Mobil 1™ je přední světová značka syntetických motorových olejů zaručujících vynikající výkon a 
ochranu motorů. Technologie Mobil 1™ zajišťuje, že motor běží jako nový.  
Mobil 1™ FS x1 5W-50 je moderní výkonný syntetický motorový olej navržen tak, aby poskytoval 
vynikající čistící schopnosti. 
 

Vlastnosti a výhody 
Mobil 1™ FS x1 5W-50 je vyroben ze speciální směsi vysoce výkonných syntetických základových 
olejů, doplněných přesně vyváženým systémem komponent. 
 

• Dokonalá ochrana proti opotřebení motoru a dokonalé mazání po celý interval výměny oleje. 
• Vynikající ochrana pro váš motor, pomáhá zabránit hromadění škodlivých usazenin. 
• Má vynikající schopnosti mazání za nízkých teplot pro rychlou ochranu motoru při rozjezdu. 

• Vylepšená technologie čištění pro vozy s vyšším počtem najetých kilometrů; 100 000 km +. 
• Vylepšená ochrana proti proměnlivé kvalitě pohonných hmot. 

 

Použití 
Mobil 1™ FS x1 5W-50 je doporučen pro mnoho různých typů vozidel s vyšším počtem najetých 
kilometrů; > 100 000 km 

 
Klasifikace a specifikace 

Mobil 1™ FS x1 5W-50 splňuje následující 
klasifikace/specifikace: 

 

ACEA  A3/B3, A3/B4 
API SN, SM,  
 

Mobil 1™ x1 5W-50 má následující schválení:  

MB 229.3/229.1 
Porsche A 40 
 

Charakteristické vlastnosti 
Mobil 1™ FS x1 5W-50  

Viskozita cSt při 40°C, ASTM D 445  101 
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92  239 
Bod tuhnutí, °C ASTN D 97 -45 
Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052  0,85 
 

 
Zdraví a bezpečnost 
Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, 
pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu 
(BL).  BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu.  Tento produkt by neměl být 
používán pro jiný než stanovený účel.  Likvidaci použitého produktu provádějte s v souladu s předpisy a dbejte na 
ochranu životního prostředí.  
 
 
Logo Mobil, symbol Pegase a značka „Mobil 1“ jsou obchodními značkami společnosti ExxonMobil Corporation 
nebo některé z jejích poboček. 

 
 



 


