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Mobil 1TM ESP x2 0W-20 
Óleo de motor totalmente sintético, Economia de combustível avançada 
 
Descrição 
O Mobil 1TM ESP x2 0W-20 é um óleo sintético de elevado desempenho para motor, formulado para 
proporcionar uma excecional capacidade de limpeza, proteção anti desgaste, maior durabilidade e melhorias 
na economia de combustível*, para manter o seu motor a trabalhar como novo. O Mobil 1TM ESP x2 0W-20 
combina durabilidade e proteção com um óleo de baixa viscosidade e baixa fricção, que foi desenvolvido em 
cooperação com os principais fabricantes de equipamentos originais (OEMs). O Mobil 1TM ESP x2 0W-20 foi 
formulado para ajudar a prolongar a vida útil e a manter a eficiência dos sistemas de emissão dos novos veículos 
Europeus, diesel ou gasolina, que requerem graus de viscosidade SAE 0W-20. 
* quando comparado com Mobil 1 ESP Formula 5W-30 
 
Aplicações 
 
O Mobil 1TM ESP x2 0W-20 é recomendado para os novos motores de alta performance, diesel ou gasolina, 
encontrados nos veículos Europeus que têm vindo a emergir e que requerem graus de viscosidade SAE 0W-20. 

• Mobil 1TM ESP x2 0W-20 apenas pode ser usado em veículos para os quais é aprovado. Não é compatível 
com motores anteriores de veículos mais antigos.  

• Mobil 1TM ESP x2 0W-20 não é recomendado para motores a 2 tempos ou aplicações aeronáuticas, 
exceto se especificamente homologado pelos fabricantes. 

 
Especificações e aprovações 
 

Mobil 1TM ESP x2 0W-20 tem as seguintes aprovações de construtores: 

Volkswagen (Gasolina / Diesel) 508 00 / 509 00 

Porsche C20 

Aprovação MB 229.71 

Jaguar Land Rover STJLR.51.5122 / STJLR.03.5006 

GM dexosD Licensed  

 

Mobil 1TM ESP x2 0W-20 satisfaz ou excede os requisitos de: 

ACEA C5 

API (Satisfaz os requisitos de Ensaio de Motor) SN / SN PLUS / SP 

API SL 
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Características Típicas 
 

Mobil 1TM ESP x2 0W-20 

Grau SAE 0W-20 

Viscosidade, cSt @ 100°C (ASTM D 445) 7.8 

Índice de Viscosidade 175 

Cinzas sulfatadas, % peso, ASTM D 874 0.8 

Viscosidade HTHS, mPa•s @ 150°C, ASTM D 4683 2.6 

Ponto de fluidez, °C, ASTM D 97 -51 

Ponto de inflamação, °C, ASTM D 92 235 

Densidade @ 15.6°C, g/ml, ASTM D 4052 0.843 
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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. 
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