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Mobil Passenger Vehicle Lube , Turkey
Üstün Performanslı İki Zamanlı Dıştan Takma Motor Yağı

Ürün Tanımı
Mobil Outboard Plus, denizcilik uygulamalarında kullanılan birçok yüksek performanslı, su soğutmalı iki zamanlı dıştan takma motor için tasarlanmış yüksek
performanslı, iki zamanlı bir motor yağıdır. Mobil Outboard Plus temiz bir motor ve çevresel performans sunar. Mobil Outboard Plus, yakıta katıldığında
çabuk karışması için önceden seyreltilmiştir.

Özellikleri ve Faydaları
Mobil Outboard Plus, yüksek saflıkta geleneksel mineral yağlar ve egzoz çıkışı birikintilerine, korozyona ve aşınmaya karşı üstün koruma sağlayan külsüz
dispersan katık sistemi ile formüle edilmiştir. Buji kirlenmesi ve erken ateşleme de en aza indirilerek kusursuz çalışma sağlanır. Bu ürün hem modern hem de
eski iki zamanlı modellerde kullanım için idealdir. Başlıca özellikleri ve faydaları aşağıdaki gibidir:

Özellikleri

Avantajları ve sağlayabileceği faydalar

İyi ısıl ve oksidasyon kararlılığı ve birikinti Daha az segman yapışması ve silindir sürtünmesi, daha uzun motor ömrü ve daha güvenilir çalışma
kontrolü
sağlayan daha temiz motorlar
Olağanüstü aşınma koruması

Kritik parçalar ve motorlarda daha uzun ömür

Mükemmel korozyona karşı koruma özellikleri

Daha uzun motor ömrü

Daha temiz yanma ve yanma odasında daha az Buji kirlenmesini ve egzoz çıkışı tortularını azaltır, böylece erken ateşlemeyi en aza indirir, buji ve valf
birikinti oluşumu sağlar
ömrünü uzatır ve yakıt verimliliğini artırır
İyi yüksek ve düşük sıcaklık özellikleri

Geniş sıcaklık aralığındaki uygulamalar

Deniz yaşamı için toksik değildir

Deniz yaşamı için yan etkileri bulunmaz

Kullanım Yerleri
Mobil Outboard Plus, modern yüksek performanslı, su soğutmalı, iki zamanlı motorların yanı sıra daha küçük veya daha eski dıştan takma motorlarda kullanım
için ExxonMobil tarafından önerilmektedir. ExxonMobil ayrıca Mobil Outboard Plus'ı Johnson, Mercury, OMC, Evinrude, Mariner, Force, Mercruiser, Yamaha,
Suzuki, Nissan ve Tohatsu tarafından üretilen iki zamanlı motorlarda veya NMMA TC-W, TC-WII veya TC-W3 yağların önerildiği durumlarda kullanım için
tavsiye eder.

ExxonMobil ayrıca Mobil Outboard Plus'ı taşınabilir çim biçicilerde, zincirli testerelerde, yaprak üfleyicilerde ve çim biçme makinelerinde bulunan hafif ila
orta hizmet tipi, hava soğutmalı iki zamanlı motorlarda kullanım için tavsiye eder.

Şartnameler ve Onaylar
Bu ürün aşağıdaki şartnameleri karşılar veya aşar:
API TC
NMMA TC-W3
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Özellikler ve Şartnameler
Özellik
Renk, Görsel

Mavi

/s, ASTM D4452C, mmoKinematik Viskozite @ 100

8,8

C, mm2/s, ASTM D445oKinematik Viskozite @ 40

52,9

Akma Noktası, °C, ASTM D97

-36

Parlama Noktası, Pensky-Martens Kapalı Kap, °C, ASTM D93

100

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.
03-2020
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.

Energy lives here™
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