
OUTBOARD  SYNTH 2T 

   2T 

 
   Lubrificante para Motores 2T 

biodegradável náutico e de competição. 
100% sintético. NMMA TC-W3®.  

 
 
 
APLICAÇÕES 
 
Lubrificante recomendado para motores 2T de alto desempenho, também para motores de injeção 
direta de 2T. 
Tanto para sistema de lubrificação automático como por mistura manual: EVINRUDE, JOHNSON, 
MARINER, MERCURY, SEAGULL, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA,....., assim como para todos 
os motores 2T com Jet de motos aquáticas: KAWASAKI JET SKI, YAMAHA…. Especialmente 
recomendado para competição e gasolina sem chumbo. 
 
DESEMPENHO 
 
HOMOLOGAÇÕES NMMA TC-W3® RL93399K 
NORMAS TC-W,  TC-WII / API   TD-TSC 4 
                                                Biodegradabilidade: CEC L-33-A-93 
Óleo de alto desempenho sem diluentes: 100% ésteres sintéticos, usado pela Motul em óleos de 
competição, garante considerável redução de atritos. 
Supera a atual (TC-W3) nível de serviço da Associação dos Construtores de Motores Marítimos (NMMA) 
onde se agrupam os mais importantes fabricantes de motores de popa e Jet ski. 
Protege o meio ambiente: A base Éster é de origem vegetal permitindo assim aprovação nos testes de 
biodegradabilidade CEC L 33-A-93. Formulado para todos os sistemas de injeção. 
Mescla rápida e homogeneamente com todos os tipos de gasolinas comerciais, mantendo-se estável por 
todo tempo. 
Possui pacote de aditivo que reduz a formação de depósitos mantendo limpos os órgãos vitais do motor 
(segmentos, pistão, válvulas de lâminas, velas.). 
 
CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO 
 
Dosagem recomendada para sistema de lubrificação manual: entre 1% e 2% (100:1 - 50:1) conforme 
recomendação do fabricante e/ou tipo de uso do motor. 
Em períodos longos de inatividade sobre a água, é aconselhável esvaziar tanto o reservatório de óleo 
como o de gasolina, para evitar o contato com a água de condensação. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Coloração da mistura  AZUL 
Densidade a 20°C (68°F) ASTM D1298 0,929 
Viscosidade a 40°C (104°F) ASTM D445 49,5 mm2/s 
Viscosidade a 100°C (212°F) ASTM D445 8.4 mm2/s 
Índice de Viscosidade  ASTM D2270 145 
Ponto de Fulgor ASTM D92 258°C / 496°F 
Ponto de Fluidez ASTM D97 -42°C / -43°F 
Biodegradabilidade                         CEC L-33-A-93                    85% 
 
FORMATO   
 
Envases: 12 x 1L, 4X5L, 1000L. 

Motul Ibérica, S.A.  se reserva el derecho de modificar las características generales  que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente 
formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía. 
MOTUL IBÉRICA, S.A. 
Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN -  Tel. +34  932081130  - Fax +34 932081133 
E-mail: elviracb@gmail.com

OUT 2T 
12/07  (Brasil)  motul@motul.es (Portugal)
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