
          
 

 
Mobil 1 Racing 2T 
 
Plně syntetický motorový olej nejvyšší kvality pro dvoudobé motory 
 
Popis produktu 
 
Mobil 1 Racing 2T je plně syntetický motorový olej nejvyšší kvality pro dvoudobé motory, který 
překračuje nejpřísnější požadavky na kvalitu mazání těch nejvýkonnějších moderních motocyklů, 
sněžných skútrů a motorových pil. Je vhodný také k použití ve všech ostatních dvoudobých motorech 
s nízkým poměrem oleje v palivu, včetně systémů s odděleným mazáním. 
Olej Mobil 1 Racing 2T se s palivem snadno a rychle mísí. 
 
Vlastnosti a výhody 
 
Olej Mobil 1 Racing 2T je formulován z vysoce kvalitních, syntetických základových olejů a progresivní 
kombinace aditiv, která poskytuje motoru mimořádné čisticí schopností, zvláště v oblasti válců a 
výfukových kanálů, a výjimečnou ochranu proti opotřebení při vysokých teplotách. Aditiva prakticky 
eliminují tvorbu kouře. Tento olej pracuje i v nejnáročnějších provozních podmínkách. Mezi jeho 
klíčové vlastnosti a výhody patří: 
 

Vlastnosti Výhody 
Mimořádná ochrana proti opotřebení Prodloužená životnost kritických součástí motoru 
Zdokonalené třecí charakteristiky Snížená spotřeba paliva 
Mimořádná teplotní stabilita a odolnost vůči 
oxidaci 
 

Čistější motory se projeví prodloužením životností 
svíček a ventilů, omezením rizika zapečení 
pístních kroužků a zadření pístů  

Mimořádná antikorozní ochrana Prodloužená životnost motoru 
Omezuje rizika předzápalů směsi Maximalizuje využití paliva a prodlužuje životnost 

pístů 
Omezuje kouření z výfuku Čistější životní prostředí 
 
Použití 
 
Olej Mobil 1 Racing 2T je doporučován k mazání dvoudobých motorů nejvýkonnějších motocyklů, 
sněžných skútrů a motorových pil s nízkým poměrem oleje a paliva. Je ideální pro aplikace, které 
vyžadují oleje tříd API TC nebo JASO FC. Výrobek podává mimořádný výkon i v nejnáročnějších 
provozních podmínkách.  
 
 
Klasifikace a specifikace 
 

Mobil 1 Racing 2T splňuje následující klasifikace/specifikace:  
API TC 
ISO E-GC/E-GD 
JASO FC, FD 
TISI splňuje 
 
 
 



 
 
Charakteristické vlastnosti 
 
Mobil 1 Racing 2T  
Plnění RN 4746 
Viskozita, ASTM D 445   

                        cSt při 40°C  83 
cSt při 100°C  12,7  

Viskozitní index, ASTM D 2270  154  
Síranový popel, hm. %, ASTM D 874 0,15  
Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97  -42  
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92  110 
Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052  0,884  
. 
 
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. 

 

 
 
 


