OUTBOARD
SYNTH 2T
Биоразградимо масло за
2-тактови състезателни и
извънбордови двигатели
100%Synthetic Ester/NMMA TC-W3
УПОТРЕБА

Разработено за 2-тактови двигатели с висока производителност и такива, с директно впръскване:
EVINRUDE, JOHNSON, MARINER, MERCURY, SEAGULL, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA...
За 2 – тактови двигатели на джетове : KAWASAKI JET SKI, YAMAHA....
Особено се препоръчва за безоловен бензин.
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОДОБРЕНИЯ :
СТАНДАРТИ :

NMMA TC-W3 RL93399K
TC-W , TC-WII / API TD -TSC 4
Биоразградимост : CEC L-33-A-93

Много високо производително масло без разтворител: 100% синтетичната естерна основа,
използвана състезателните масла на Motul, намаля триенето и увеличава живота и
производителността на двигателя.Надвишава стандарта NMMA TC-W3 (Национална асоциация на
производителите на морски съдове - бивша BIA), която прегрупира основните производители на
извънбордови двигатели и джет ски.
Защита на околната среда: на естерната база е от растителен произход и позволява на продукта да
премине стандарта за биоразградимост CEC L-33-A-93.
Подходящо за всички инжекторни системи.
Смесва се мигновено и остава стабилна смес с бензина.
Система от добавки за избягване замърсяването на свещите и образуването на въглеродни
депозити.
ПРЕПОРЪКИ
Съотношение на смесване : от 1% до 2%, съобразно препоръките на производителя и в зависимост
от вашата собствена употреба.
ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

Оцветено в синьо.
Плътност при 20°C (68°F)
Вискозитет при 40°C (104°F)
Вискозитет при 100°C
Вискозитетен индекс
Пламна точка
Точка на течливост
Биоразградимост

ASTM D1298
ASTM D445
ASTM D445
ASTM D2270
ASTM D92
ASTM D97
CEC L-33-A-93

0.929
49.5 mm2/s
8.4 mm2/s
145
258°C / 496°F
-42°C / -43°F
85%

Ние си запазваме правото да променяме общите характеристики на нашите продукти, за да предложим на нашите клиенти
най-новите технически постижения.Продуктовите спецификации са окончателни за поръчката, която е предмет на нашите общи
условия за продажба и гаранция. Произведено във Франция.MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 – 8361
Tel : 33 1 48 11 70 00 – Fax : 33 1 48 33 28 79 – Web Site: www.motul.com
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