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Mobil Outboard Plus
Mobil Passenger Vehicle Lube , Thailand
นํ ามันเครืองยนต์เรือสองจังหวะสมรรถนะสูง

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Mobil Outboard Plus เป็ นนํ ามันเครืองยนต์สองจังหวะสมรรถนะสูงทีออกแบบมาสําหรับเครืองยนต์สองจังหวะมีการหล่อเย็นด ้วยนํ าทีติดตังเพือการใช ้งานกับเรือ
Mobil Outboard Plus ช่วยรักษาความสะอาดของเครืองยนต์และให ้ประสิทธิภาพทางสิงแวดล ้อม Mobil Outboard Plus ได ้รับการผสมสําเร็จสําหรับการเติมโดยตรง
ลงในนํ ามันเชือเพลิง

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
Mobil Outboard Plus ได ้รับการผสมสูตรจากนํ ามันแร่พืนฐานและระบบสารเพิมคุณภาพกระจายเขม่าทีปลอดจากเถ ้าเพือให ้การปกป้ องต่อการสะสมตัวทีท่อไอเสีย
การกัดกร่อน และการสึกหรอได ้อย่างยอดเยียม นอกจากนียังลดการเสือมสภาพของหัวเทียนจุดระเบิดและการจุดระเบิดก่อนกําหนด ช่วยสนับสนุนการทํางานทีราบรืน
ผลิตภัณฑ์นีเหมาะสําหรับการใช ้ในเครืองยนต์เรือสองจังหวะทังรุ่นใหม่และรุ่นเก่า ลักษณะสําคัญและคุณประโยชน์หลักประกอบไปด ้วย:

ล ักษณะสําค ัญ

ั
ข้อดีและประโยชน์ทได้
ี ร ับทางด้านศกยภาพ

ความเสถียรทางความร ้อน
การเกิดออกซิเดชัน เครืองยนต์ทสะอาดขึ
ี
นส่งผลให ้ลดการติดขัดของแหวนลูกสูบและการเกิดรอยครูดทีกระบอกสูบ ยืดอายุการใช ้
และการควบคุมการเกิดคราบสะสมทีดี
งานของเครืองยนต์และให ้การทํางานทีน่าเชือถือมากขึน
การปกป้ องต่อการสึกหรอทียอดเยียม

ยืดอายุการใช ้งานของส่วนประกอบทีสําคัญและเครืองยนต์

คุณสมบัตก
ิ ารปกป้ องการกัดกร่อนทีดีเยียม

ยืดอายุการใช ้งานเครืองยนต์

ส่งเสริมการสันดาปทีสะอาดขึนและลดการสะสม
ตัวของคราบในห ้องสันดาป

ลดการเสือมสภาพของหัวเทียนจุดระเบิดและการสะสมของคราบทีท่อไอเสีย ทําให ้ลดการเกิดการจุดระเบิด
ก่อนกําหนด ยืดอายุการใช ้งานของหัวเทียนและวาล์ว รวมถึงการประหยัดเชือเพลิงเพิมขึน

ความสามารถในช่วงอุณหภูมส
ิ ูงและตําทีดี

การใช ้งานทีครอบคลุมอุณหภูมแ
ิ วดล ้อมในช่วงกว ้าง

ไม่เกิดมลพิษต่อสิงมีชวี ต
ิ ในนํ า

ไม่เกิดผลข ้างเคียงตกค ้างต่อสิงมีชวี ต
ิ ในนํ า

การใชง้ าน
Mobil Outboard Plus ได ้รับการแนะนํ าจาก ExxonMobil สําหรับการใช ้ในเครืองยนต์สองจังหวะสมรรถนะสูงหล่อเย็นด ้วยนํ า รวมไปถึงเครืองยนต์เรือขนาดเล็กหรือ
เครืองยนต์เรือรุ่นเก่า นอกจากนี ExxonMobil ยังแนะนํ าให ้ใช ้นํ ามันเครือง Mobil Outboard Plus ในเครืองยนต์สองจังหวะทีผลิตโดย Johnson, Mercury, OMC,
Evinrude, Mariner, Force, Mercruiser, Yamaha, Suzuki, Nissan และ Tohatsu หรือเครืองยนต์ทได
ี ้รับการแนะนํ าให ้ใช ้นํ ามันหล่อลืนตามข ้อมูลจําเพาะของ NMMA
TC-W, TC-WII หรือ TC-W3

นอกจากนี ExxonMobil ยังแนะนํ าให ้ใช ้นํ ามันเครือง Mobil Outboard Plus ในเครืองยนต์สองจังหวะหล่อเย็นด ้วยนํ า รองรับงานเบาจนถึงปานกลาง เครืองตัดหญ ้า
ไฟฟ้ า เลือยโซ่ เครืองเป่ าใบไม ้ และเครืองตัดแต่งพุ่มไม ้

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ผลิตภ ัณฑ์นผ่
ี านหรือเกินกว่าข้อกําหนดของ::
API TC
NMMA TC-W3
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คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ
สี, มองเห็นด ้วยตาเปล่า

นํ าเงิน

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s, ASTM D445

8.8

ความหนืดไคนีมาติก @ 40 C, mm2/s, ASTM D445

52.9

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-36

จุดวาบไฟ, วิธ ี Pensky-Martens Closed Cup, °C, ASTM D93

100

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
ดูคําแนะนํ าด ้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี
/psims.aspx

(MSDS)

ที

http://www.msds.exxonmobil.com/psims

เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฏในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัท
สาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้าไม่ได ้ระบุไว ้
03-2563
Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road
Klong Tan, Klong Toey District
Bangkok 10110
Thailand
+66 2 2624 000
http://www.exxonmobil.com
ึ
คุณสมบัตท
ิ ัวไปเป็ นคุณสมบัตป
ิ กติทได
ี ้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข ้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซ
ิ งไม่
ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตําแหน่งสถานทีต่างๆ
ข ้อมูลทีระบุ ณ ทีนีอาจเปลียนแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า อาจไม่มี
ผลิตภัณฑ์ทงหมดนี
ั
วางจําหน่ายในท ้องถินของท่าน สําหรับข ้อมูลเพิมเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข ้าไปที www.exxonmobil.com
ExxonMobil ประกอบด ้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ทีมักจะมีสว่ นหนึงของชือ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด ้วย ข ้อมูลในเอกสารทังหมดไม่มี
เจตนาทีจะยกเลิกหรือแทนทีการแยกออกจากกันของบริษัทในท ้องถิน ความรับผิดชอบในการดําเนินการภายในท ้องถิน และภาระความรับผิดยังคงเป็ นหน ้าทีของ
บริษัทสาขาท ้องถินของ ExxonMobil

Energy lives here™
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