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Mobil Super™ 3000 Formula R 5W-30
Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey
Yüksek Performanslı Motor Yağı

Ürün Tanımı
Mobil Super 3000 Formula R 5W-30, hem dizel hem de benzinli otomobillerde emisyon azaltma sistemlerinde verimliliği korumak ve uzun ömür sağlamak
amacıyla tasarlanmış, çok düşük küllü yüksek performanslı motor yağıdır.

Özellikleri ve Faydaları
• Hem dizel hem de benzinli araçlarda bulunan egzoz emisyon azaltma sistemlerinin verimliliğini korumaya yardımcı olur.
• Oksidasyona bağlı yağ kalınlaşması ve yağ bozulması olmadan yüksek sıcaklıklarda çalışmaya izin verir.
• Düşük sıcaklıklardaki mükemmel akışkanlığı sayesinde kışın kolay ilk çalıştırma ve motor içinde hızlı yağ sirkülasyonu sağlar.
• Dizel ve benzinli binek araçlarda ve hafif ticari araçlarda kullanıma uygundur.

Şartnameler ve Onaylar
Bu ürün aşağıdaki onaylara sahiptir:
RENAULT RN0720
MB-Approval 226.51

Bu ürün, aşağıdaki şartnameleri gerektiren uygulamalarda kullanım için tavsiye edilmektedir:
FIAT 9.55535-S4

Bu ürün aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:
ACEA C4

Özellikler ve Şartnameler
Özellik
Sınıf

SAE 5W-30

Kinematik Viskozite @ 40 oC, mm2/s, ASTM D445

68

Kinematik Viskozite @ 100 oC, mm2/s, ASTM D445

11.7

Sülfatlanmış Kül, %kütle, ASTM D874

0,5

Fosfor, % kütle, ASTM D4951

0,05

Parlama noktası, Cleveland Açık Kap, oC, ASTM D92

200
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Özellik
Yoğunluk, @15 ºC, g/ml, ASTM D1298

0,85

Akma Noktası, °C, ASTM D97

-39

Sağlık ve Güvenlik
Bu ürün ile ilgili Sağlık ve Güvenlik önerileri Ürün Güvenlik Bilgi Formu'nda (MSDS) verilmiştir: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
Burada kullanılan tüm ticari markalar, aksi belirtilmedikçe Exxon Mobil Corporation veya onun bir kuruluşuna ait tescilli markalardır.
02-2021
Mobil Oil Türk A.S.
Pakpen Plaza Halk Sokak No: 40-44 34734
Kozyatagi Istanbul
Mobil yağlar ile ilgili sorularınız için her zaman teknik destek hattımızdan mühendislerimize ulaşabilirsiniz: https://www.mobiloil.com.tr/tr-tr/contact-us
Tel: +90 0 216 468 96 96
http://www.mobiloil.com.tr
Tipik Özellikler, olağan üretim toleransı ile elde edilen ürünlere özgüdür ve herhangi bir spesifikasyon teşkil etmez. Olağan üretim sırasında ve farklı karışım
yerlerinde, ürün performansını etkilemeyen sapmalar meydana gelebilecektir. İşbu belgedeki bilgiler herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.
Ürünlerin hepsi yerel olarak mevcut bulunmayabilir. Daha fazla bilgi için yerel ExxonMobil temsilcinizle irtibata geçiniz veya www.exxonmobil.com internet
sitesini ziyaret ediniz.
ExxonMobil aralarında ticari unvanları Esso, Mobil veya ExxonMobil kelimelerini içerenler de dahil birçok iştirakten ve bağlı şirketten meydana gelmektedir.
İşbu belgede bulunan hiçbir husus, yerel tüzel kişilerin kurumsal olarak ayrı tüzel kişiler olduğunu geçersiz veya hükümsüz kılmamaktadır. Yerel faaliyetlere
ilişkin sorumluluk yerel ExxonMobil iştiraklerine aittir.
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