
  

Mobil 1 Extended Life 10W-60 
 

 

Plně syntetický motorový olej nejvyšší kvality 
 

 
 

Popis produktu 
 

Oleje Mobil 1 představují světově známé syntetické motorové oleje přinášející vynikající výkonnost a ochranu motoru. 
Mobil 1 Extended Life 10W-60 je formulován tak, aby odpovídal výkonovým požadavkům starších vozidel. 

 
 

 
Vlastnosti a výhody 

 
Mobil 1 Extended Life 10W-60 je navržen tak, aby zabezpečil dlouhodobou ochranu ve výkonných motorech s vyšší 
spotřebou a prodlužoval životnost vašeho vozu. 

 
• Speciální přísada na ochranu těsnění pro zabránění úniku oleje 
• Přispívá ke snížení tvorby kalů a pomáhá udržovat motor čistý a zabraňuje opotřebení 
• Vynikající síla olejového filmu pro lepší ochranu u starších motorů 

• Vyšší viskozita snižuje spalování oleje u starších motorů 
• Vyšší obsah protiotěrových aditiv chrání i opotřebované motory 

• Vysoce výkonný základový olej přispívá k všeobecné ochraně proti opotřebení 
 
 

 
Použití 

 
Mobil 1 Extended Life 10W-60 byl navržen tak, aby poskytnul vynikající ochranu starších motorů. Je vhodný pro 
veškeré typy starších vozů a provozních podmínek. 

 
• Starší typy vozů 
• Téměř veškeré provozní podmínky od lehkých po extrémní 

• Ideální produkt pro závodní aplikace 
 

Doporučujeme vždy zkontrolovat vhodnou viskozitní třídu a specifikace pro konkrétní vůz dle manuálu. 
 
 

 
Klasifikace a specifikace 

 
Mobil 1 Extended Life 10W-60 splňuje nebo překračuje požadavky: 

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

 

 
Mobil 1 Extended Life 10W-60 má následující schválení:  
Volkswagen 501 01/505 00 
MB 229.1 

 
 

Mobil 1 Extended Life 10W-60 je doporučen pro použití v aplikacích požadujících: 

API CF 



  

Charakteristické vlastnosti 
 

Mobil 1 Extended Life 10W-60 
 

Viskozita, ASTM D 445  
 cSt při 40°C 152,7 
 cSt při 100°C 22,7 
Viskozitní index, ASTM D 2270  178 
Síranový popel, hm.%,  ASTM D 874  1,4 
Obsah fosforu, hm.%, ASTM D 4951  0,13 
Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92  234 
Hustota při 15°C, kg/l, ASTM D 4052  0,86 
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896  11,8 
MRV při –30°C, cP, ASTM D 4684  25 762 
HTHS viskozita, mPa•s při 150°C, ASTM D 4683  5,7 

 
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. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem. 

 
Všechna loga a obchodní značky zde použité jsou obchodními značkami společnosti Exxon Mobil Corporation nebo některé z jejích poboček, 
pokud není jinak indikováno. 
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ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, division of ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. 
This information relates only to products supplied in Europe (including Turkey) and the Former Soviet Union. 

 
EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES EUROPE, A DIVISION OF EXXONMOBIL PETROLEUM & CHEMICAL, BVBA (EMPC) 
POLDERDIJKWEG 
B-2030 Antwerpen 
Belgium 

 
Typické vlastnosti jsou typické pro normální produkci včetně výrobních tolerancí a nelze je považovat za specifikace. Za standardních podmínek 
výroby  a  v různých  výrobních  závodech  se  mohou  vyskytovat  variace,  které  neovlivňují  výkonnost  produktu.  Informace  obsažené  v tomto 
dokumentu mohou být měněny bez upozornění. Lokálně nemusí být některé produkty k dispozici. Pro více informací kontaktujte lokálního zástupce 
ExxonMobil. 
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