
Mobil 1 Extended Life 10W-60 

Csúcsteljesítményű szintetikus motorolaj 

Termékleírás 

A Mobil 1 a világ vezető szintetikus motorolaj márkájaként elsőrendű teljesítményt és 

védelmet nyújt. 

A Mobil 1 Extended Life 10W-60 megalkotásakor a magas futásteljesítményű, korosabb 

autók igényeit figyelembe vették elsősorban figyelembe.  

Jellemzői és előnyei 

A Mobil 1 Extended Life 10W-60-at úgy tervezték, hogy segítse a hosszú távú védelmet a 

magasabb futásteljesítményű motorok esetén is. 

 Extra tömítő képességével segít megelőzni az olajszivárgást 

 Csökkenti az iszapképződést, ezzel védi és tisztán tartja a motort  

 Jelentős olaj rétegvastagságával extra védelmet nyújt a korosabb motorok esetén 

 Magasabb viszkozitásai miatt kevésbé égetik el a motorolajat az idősebb motorok 

 Több kopásálló adalék alkalmazása miatt jobban védi az kopott motorokat  

 A kiváló teljesítményű alapolaj a tökéletesen kiegyensúlyozott összetevőkkel 

kombinálva teljes körű kopásvédelmet nyújt 

Alkalmazás 

A Mobil 1 Extended Life 10W-60-at úgy tervezték, hogy védelmet biztosítson a korosabb 

gépjárművel számára szinte valamennyi motorfajta esetén. 

 Öregedő járművek számára 

 Alkalmas minden motorfajta esetén  

 Ideális versenymotorok számára 

 Szinte valamennyi üzemi körülmény mellett, az enyhétől a szélsőségesig 

Mindig ellenőrizze a felhasználói kézikönyvben az Ön járművére vonatkozó ajánlott 

viszkozitási szintet és előírásokat. 

 

 

 

 

 



Előírások és követelmények 

A Mobil 1 Extended Life 10W-60 teljesíti vagy túlteljesíti a következő követelményeket:   

API SN/SM/SL CF 
 

ACEA A3/B3, A3/B4 
 

  

A Mobil 1 Extended Life 10W-60 a következő gyártók jóváhagyásával rendelkezik:   

VW 501 01/505 00 
 

MB 229.1,  
 

Tipikus jellemzők 

Mobil 1 Extended Life 10W-60  Érték 

Viszkozitás,  cSt ASTM D445 
 

@ 40º C  152.7 

@ 100º C  22.7 

Viszkozitási Index  178 

Szulfáthamu,  wt% (ASTM D874) 1.4 

Foszfortartalom,  wt% (ASTM D4951) 0.13 

Lobbanáspont,  ºC (ASTM D92) 234 

Sűrűség @ 
15.6 ºC g/ml,(ASTM 

D4052) 
0.86 

TBN szám  (TBN) (ASTM D2896) 11.8 

 

Egészségvédelmi és biztonságtechnikai információk A rendelkezésre álló információk alapján megállapítható, hogy a 

terméknek nincs egészségkárosító hatása, amennyiben a javasolt felhasználási területen alkalmazzák és betartják a Biztonságtechnikai 

Adatlapban foglaltakat. A Biztonságtechnikai Adatlap ügyfélszolgálatunkon kérhető, az interneten elérhető illetve az eladó a vevő 

rendelkezésére bocsátja amennyiben és ahogy a törvény előírja. A termék nem használható a javasolttól eltérő célokra. A használt termék 

elhelyezésénél ügyeljenek a környezet védelmére.  

A Mobil, Mobil 1 és a Pegazus design az ExxonMobil Corporation vagy valamely leányvállalatának védjegyei.8-2011  

A tipikus jellemzők csak azokra a termékekre vonatkoznak, amelyek a normál gyártási tűréshatáron belül esnek, és ezáltal nem számítanak 
előírásnak. Ingadozások, melyek nem befolyásolják a termék teljesítményét előfordulhatnak a normál gyártás során, illetve a különböző 

keverési helyszíneken. Az itt közölt információk változásának jogát fenntartjuk, bejelentési kötelezettség nélkül. Előfordulhat, hogy nem 

minden termék érhető el egy adott helyen. További információért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, vagy tekintse meg honlapunkat: 
www.exxonmobil.com  

A folyamatos termékfejlesztés miatt az itt közölt információk változásának jogát fenntartjuk, bejelentési kötelezettség nélkül. © 2001-2013 

Exxon Mobil Corporation. Minden jog fenntartva.  
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