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Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 
Óleo de Motor Sintético para Veículos Ligeiros 
 
Descrição 

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 é um óleo de motor sintético de alto desempenho com baixo teor de cinzas, 

projetado para prolongar a vida do motor e manter a eficácia do sistema de redução de emissões de gases de escape 

de veículos a gasolina e diesel. 

 

Vantagens e Benefícios 

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30: 

• Ajuda a manter a eficácia dos sistemas de redução de emissões de escape dos veículos a diesel e gasolina. 

• Permite um período em serviço mais prolongado mesmo com temperaturas altas, sem sofrer espessamento 

por oxidação ou degradação. 

• Proporciona excelente fluidez a baixas temperaturas, permitindo um arranque fácil no inverno e a rápida 

circulação de óleo mesmo nas partes altas do motor. 

• Apropriado para veículos a gasolina ou diesel, bem como para veículos comerciais ligeiros. 

 

Aplicações 

O produto Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 é formulado para lhe dar uma protecção superior nos modernos motores 

da Renault. Recomendamos o óleo Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 para: 

• Motores Renault com as mais recentes tecnologias 

• Gasolina e Diesel 

 

Consultar sempre o manual da viatura para verificar qual o grau de viscosidade e as especificações recomendadas pelo 

fabricante. 

 

Especificações e aprovações 

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 satisfaz ou excede os requisitos de: 

ACEA C4 

 

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 tem as seguintes aprovações de construtores: 

Renault RN0720 
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Características Típicas 

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 

Viscosidade, cSt @ 40°C (ASTM D 445) 68 

Viscosidade, cSt @ 100°C (ASTM D 445) 11.7 

Cinzas sulfatadas, % peso, ASTM D 874 0.5 

Fósforo 0.05 

Ponto de inflamação, °C, ASTM D 93 200 

Densidade @ 15°C, kg/l, ASTM D 4052 0.85 

Ponto de fluidez, °C, ASTM D 97 -39 

 
 
 
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 

+(351) 937 015 704 

http://www.lubrigrupo.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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