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Descrição do Produto

Mobil™ DEXRON-VI ATF é um lubrificante de alto desempenho, de formulação sintética que atende ou excede os rigorosos 
requisitos da especificação GM DEXRON-VI e proporciona proteção garantida para os veículos GM fabricados a partir de 
2006. Mobil ATF DEXRON-VI também oferece um melhor desempenho em veículos mais antigos da GM, onde quer que um 
fluido DEXRON seja especificado.

Características e Benefícios

As vantagens oferecidas pelo Mobil DEXRON-VI ATF sobre os fluidos de transmissão do tipo Dexron / Mercon são:

n Maior vida útil do fluido

n Maior estabilidade térmica e capacidade antioxidante

n Propriedades de atrito otimizadas que proporcionam trocas de marcha mais suaves em baixas temperaturas e ajudam a 
previnir as vibrações na transmissão

n Excelente resistência contra a formação de borra e depósitos

n Melhor proteção antidesgaste, que contribui para a maior vida útil da transmissão

n Excelente desempenho a baixas temperaturas

Aplicações

Mobil ATF DEXRON-VI proporciona proteção garantida para os veículos GM fabricados a partir de 2006.

Especificações e Aprovações

Mobil ATF DEXRON-VI é aprovado:

General Motors DEXRON-VI X (J60002)
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Propriedades Típicas

Mobil ATF DEXRON-VI

Viscosidade, ASTM D

   cSt a 40ºC 29,5

   cSt a 100 ºC 5,83

   cP a -40 ºC 11.500

Índice de Viscosidade 145

Ponto de Fulgor, ºC 220

Densidade a 15 ºC, g/ml 0,846

Cor Vermelho

Saúde e Segurança
Com base na informação disponível, não é esperado que este produto cause efeitos adversos à saúde quando utilizado nas aplicações 
a que é destinado e seguidas as recomendações indicadas na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ). As 
FISPQs encontram-se disponíveis com o representante local de vendas ou pela internet. Elas serão fornecidas pelo revendedor ao 
cliente, se exigido, e de acordo com a legislação. Deve-se utilizar este produto apenas nas aplicações pretendidas. Ao descartar o 
produto, tenha o devido cuidado com o meio ambiente.

Qualquer um dos produtos pode não estar disponível no local. Para mais informações, contate seu escritório de vendas local ou visite 
o site mobil.cosan.com.br .
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