POWERJET 2T

2 Zamanlı jet ski motorları için motor yağı
Technosynthese® - NMMA TC-W3

KULLANIM YÖNTEMİ

Jet Ski, PWC - Kişisel Tekneler, Deniz Taşıtları,… 2 Zamanlı motorlar, Direkt enjeksiyonlu ya da karbüratörlü, ön karışım ya
da yağ enjeksiyonu ile yağlama: KAWASAKI, YAMAHA, POLARIS, BRP ....

PERFORMANS
STANDARTLAR

NMMA TC-W / TC-W3 / TC-WII

Daha fazla koruma ve daha uzun motor ömrü için Technosynthese® teknolojisi ile geliştirilmiş formülasyon.
NMMA TC-W3 en son standart seviyesini aşar, düşük duman salınımı. Low Ash "teknolojisi motoru karbon birikintileri, buji
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kirlenmesi, egzoz deliği ve piston segmanlarının tıkanmasına karşı korur.

TECHNICAL DATA SHEET

Kurşunlu veya kurşunsuz benzin, Etanollü ya da Etanolsüz, biyoyakıtlar olmak üzere her türlü benzinli yakıt için uygundur.

Motul

Anında benzinle karışır ve konumunu korur. içerir.
Benzinde kolay algılama sağlamak için mavi renk.

ÖNERİLER

Ön karışım yağlama için karışım oranı: üreticinin gereksinimlerine ve kendi kullanımınıza göre %1 ila %2 arasında ayarlayın.

ÖZELLİKLER
Renk

Görsel

Mavi

20°C (68°F) derecede yoğunluk

ASTM D1298

0.859

40°C (104°F) derecede vizkozite

ASTM D445

58.6
mm²/s

100°C (212°F) derecede vizkozite

ASTM D445

9.2
mm²/s

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>
Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

motul.com
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ASTM D2270

137.0

Akma noktası

ASTM D97

-39.0 °C / -38.0 °F

Alevlenme sıcaklığı

ASTM D92

151.0 °C / 304.0 °F

Motul
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TECHNICAL DATA SHEET

Vizkozite indeksi

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br\>
Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE
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