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Mobil™ Dexron-VI ATF
Mobil Passenger Vehicle Lube , Finland

Tuotekuvaus
Mobil DEXRON-VI ATF on synteettispohjainen, erittäin suorituskykyinen öljy, joka täyttää tai ylittää GM Dexron VI -spesifikaation ja tarjoaa takuusuojan
GM:n ajoneuvoihin vuosimallista 2006 alkaen. Se tarjoaa myös paremman suorituskyvyn vanhemmissa GM-ajoneuvoissa, joissa vaatimuksena on
DEXRON.

Edut ja ominaisuudet
Mobil DEXRON-VI ATF -öljyn edut verrattuna Dexron/Mercon-tyypin voimansiirtoöljyihin:
• Pidempi öljyn käyttöikä
• Parempi hapettumisenestokyky ja terminen vakaus
• Optimoidut kitkaominaisuudet jotka tarjoavat sujuvan vaihteiden vaihdon matalissa käyttölämpötiloissa ja auttavat estämään voimansiirron tärinän.
• Ehkäisee erinomaisesti sakan ja karstan muodostumista
• Parannettu suoja kulumista vastaan pidentää voimansiirron käyttöikää
• Ensiluokkaiset kylmäominaisuudet

Käyttökohteet
Mobil DEXRON-VI ATF tarjoaa takuusuojauksen GM:n ajoneuvoihin vuosimallista 2006 alkaen.

Luokitukset ja hyväksynnät
Tuotteella on seuraavat hyväksynnät:
GM DEXRON VI

Tuote täyttää tai ylittää seuraavien spesifikaatioiden vaatimukset:
ISUZU Power Steering Fluid

Tyypilliset ominaisuudet
Ominaisuus
Leimahduspiste, COC, °C, ASTM D92

214

Väri, visuaalinen

punainen

Kinemaattinen viskositeetti @ 40 °C, mm²/s, ASTM D445

30

Kinemaattinen viskositeetti @ 100 °C, mm²/s, ASTM D445

5,85

Brookfield-viskositeetti @ -40 °C, mPa.s, ASTM D2983

11500
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Käyttöturvallisuus
Käyttöturvallisuustiedotteet ovat saatavissa jälleenmyyjältä tai internetin kautta tai osoitteessa http://www.msds.exxonmobil.com
Kaikki tässä käytetyt tavaramerkit ovat Exxon Mobil Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jollei muuta
ilmoiteta.
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+358 (0) 10 40 8500
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Tyypilliset arvot ovat tuotantotoleranssien puitteissa tyypillisesti saatavia eivätkä ne edusta spesifikaatiota. Vaihteluja, jotka eivät vaikuta tuotteen
suorituskykyyn, voi esiintyä normaalin tuotannon puitteissa ja eri tehtaiden välillä. Tässä annettuja tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Kaikkia
tuotteita ei ehkä ole paikallisesti saatavilla. Lisätietoja varten ota yhteys paikalliseen ExxonMobil -edustajaan tai käy osoitteessa www.exxonmobil.com.
ExxonMobil koostuu useista tytäryhtiöistä ja liiketoimintayksiköistä, joiden nimissä esiintyy Esso, Mobil, tai ExxonMobil. Mitään tässä dokumentissa ei ole
tarkoitettu kumoamaan tai syrjäyttämään paikallisten liiketoimintayksiköiden erillisyyttä. Vastuu paikallisista toiminnasta ja tilivelvollisuus säilyy paikallisilla
ExxonMobil tytäryhtiöillä.
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