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Mobil 1 Racing 2T 
Óleo sintético para motores dois tempos de alto desempenho 
 
Descrição 

Mobil 1 Racing 2T é um óleo para motores dois tempos de alto desempenho desenvolvido para atender ou 

exceder as mais altas exigências para lubrificantes de motocicletas de alta performance, além de motonetas, 

motosserras e outras aplicações 2T. Mobil 1 Racing 2T é pré-diluído para facilitar a mistura quando adicionado 

ao combustível. 

 

Vantagens e Benefícios 

Mobil 1 Racing 2T combina óleos básicos sintéticos de alto desempenho com uma tecnologia avançada de 

aditivos para ajudar a fornecer uma notável limpeza do motor, nos pistões a nas áreas das válvulas de exaustão, 

excelente proteção antidesgaste e lubricidade em altas temperaturas e praticamente a eliminação da produção 

de fumaça. Este lubrificante é desenvolvido para trabalhar mesmo sob as mais severas condições de 

funcionamento. Suas principais propriedades e benefícios potenciais incluem: 

 

Propriedades Vantagens e Potenciais Benefícios 

Notável proteção anti desgaste Ajuda a aumentar a vida útil de partes críticas do motor 

Excecionais propriedades de lubricidade 
Ajuda a proteger contra desgaste prematuro e gripagem 
do motor 

Excelente estabilidade térmica e contra oxidação 

Excecional poder de limpeza de motores, ajudando a 
prolongar a vida útil das velas e válvulas, reduzir o 
travamento dos anéis e pistões e eliminar problemas de 
pré-ignição 

Excelentes propriedades de proteção à corrosão Ajuda a prolongar a vida do pistão 

Elimina pré-ignição Ajuda na vida útil do motor 

Exaustão livre de fumaça Notável controle de emissões 
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Aplicações 

Mobil 1 Racing 2T é recomendado para lubrificações de motores dois tempos usados nas motocicletas de mais 

alto desempenho, scooters e motosserras. Ele é ideal para aplicações onde padrões de desempenho API TC ou 

JASO FD são recomendados. Este produto ajuda a fornecer notável desempenho mesmo sob as mais severas 

condições de operação. 

 

Especificações e aprovações 

Mobil 1 Racing 2T atende ou excede as seguintes especificações da indústria: 

API TC 

ISO E-GC / E-GD 

JASO FC, FD 

SAE Grade 1, Grade 2 

 

Características Típicas 

Mobil 1 Racing 2T 

Viscosidade, cSt @ 40°C (ASTM D 445) 83 

Viscosidade, cSt @ 100°C (ASTM D 445) 12.7 

Índice de Viscosidade 154 

Cinzas sulfatadas, % peso, ASTM D 874 0,15 

Ponto de Fluidez, °C (ASTM D97) -42 

Ponto de Inflamação, °C (ASTM D92) 100 

Densidade @ 15.6°C, g/ml, ASTM D 4052 0.884 
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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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