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Mobil 1TM ESP 5W-30 

Óleo de motor sintético de formulação avançada 
 

Descrição 

O Mobil 1TM ESP 5W-30 é um óleo sintético de elevado desempenho para motor, formulado para proporcionar 

uma excecional capacidade de limpeza, proteção anti desgaste e um melhor desempenho geral do motor. O 

Mobil 1 ESP 5W-30 foi formulado para ajudar a prolongar a vida útil e a manter a eficiência do Sistema de 

Redução de Emissões dos veículos automóveis, com motorizações a Diesel e a gasolina. O Mobil 1 ESP 5W-30 

supera os requisitos das principais normas da indústria automóvel e de construtores, relativamente aos mais 

modernos motores Diesel e a gasolina instalados em veículos automóveis ligeiros. 

 

Vantagens e Benefícios 

O Mobil 1 ESP 5W-30 é fabricado com uma formulação patenteada de componentes de alta tecnologia, 

desenvolvida para ser totalmente compatível com os mais recentes Filtros de Partículas Diesel (DFF) e 

Catalisadores (CAT) de motores a gasolina. O Mobil 1 ESP 5W-30 foi desenvolvido para proporcionar um elevado 

desempenho e proteção e uma maior economia de combustível.  

As principais características e benefícios incluem: 

 

Características Principais Vantagens e Benefícios 

Baixo teor de cinzas 
Ajuda a reduzir a acumulação de partículas nos Filtros de 
Partículas Diesel 

Baixo teor de enxofre e fósforo 
Ajuda a reduzir a contaminação dos catalisadores dos 
motores a gasolina 

Agentes de limpeza ativos 
Redução dos depósitos e acumulação de lamas, para uma 
maior limpeza e uma vida útil do motor mais prolongada 

Excelente estabilidade térmica e à oxidação 
Reduz o envelhecimento do óleo, permitindo intervalos mais 
prolongados entre as mudanças de óleo 

Baixo consumo de óleo Menos poluição do ambiente por hidrocarbonetos 

Redução do atrito nas peças lubrificadas Maior economia de combustível 
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Aplicações 

O Mobil 1 ESP 5W-30 é recomendado para todos os tipos de motores modernos de veículos automóveis ligeiros, 

especialmente os motores Diesel e a gasolina de elevado desempenho instalados nos veículos de passageiros, 

SUV’s e comerciais ligeiros de última geração. 

• Mobil 1 ESP 5W-30 é especialmente adequado para utilização em condições extremas, onde os óleos 

convencionais apresentam um desempenho deficiente. 

• Mobil 1 ESP 5W-30 não é recomendado para motores a 2 tempos ou aplicações aeronáuticas, exceto 

se especificamente homologado pelos fabricantes. 

Especificações e aprovações 

Mobil 1 ESP 5W-30 tem as seguintes aprovações de construtores: 

Volkswagen  VW 504 00 / 507 00 

Chrysler MS-11106 

Peugeot Citroen Automobiles B71 2290/ B71 2297 

GM Dexos2 

MB-Approval 229.31 / 229.51 / 229.52 

Porsche C30 

Mobil 1 ESP 5W-30 satisfaz ou excede os requisitos de: 

API SM / SN / SL 

ACEA C2 / C3 

Mobil 1 ESP 5W-30 é recomendado pela ExxonMobil para uso em aplicações que requeiram: 

API CF 

Volkswagen VW 502 00 / 503 00 / 503 01 / 505 00 / 506 00 
 
 

Características Típicas 

Mobil 1 ESP 5W-30 

Grau SAE 5W-30 

Viscosidade, cSt @ 100°C (ASTM D 445) 11.8 

Cinzas sulfatadas, % peso, ASTM D 874 0.8 

Viscosidade HTHS, mPa•s @ 150°C, ASTM D 4683 3.5 

Ponto de fluidez, °C, ASTM D 97 -48 

Densidade @ 15.6°C, g/ml, ASTM D 4052 0.8458 
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Saúde e Segurança 

 

Com base na informação disponível, este produto não deverá produzir efeitos nocivos à saúde quando utilizado 

nas aplicações a que é destinado e se forem observadas as recomendações indicadas na Ficha de Dados de 

Segurança. As Fichas de Dados de Segurança estão disponíveis através do site www.msds.exxonmobil.com. Este 

produto não deverá ser utilizado para propósitos diferentes daqueles para os quais foi concebido. Para a 

eliminação do produto usado, tomar as precauções adequadas para proteção do ambiente e proceder de 

acordo com a legislação aplicável. 

O logótipo Mobil, o desenho do cavalo alado e ”Mobil 1”, “Mobil Delvac 1” e “Mobil SHC” são marcas da 

ExxonMobil Corporation ou de uma das suas afiliadas. 

 
LUBRIGRUPO S.A  

Estrada Nacional 1 (IC2) - Barracão - Leiria | 2420-195 Colmeias 

+(351) 253 331 590 

http://www.moovelub.pt 

 

Propriedades típicas são obtidas com tolerâncias normais de produção e não constituem uma especificação. 

Variações, que não afetam o desempenho do produto, são esperadas durante o processo de produção nas 

diferentes fábricas de lubrificantes. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem 

aviso prévio. Alguns produtos podem não estar disponíveis localmente. Para obter mais informações, contacte 

a Lubrigrupo S.A. ou visite www.exxonmobil.com. 

 

07-2021 

 

http://www.exxonmobil.com/

