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PLNĚ SYNTETICKÝ MOTOROVÝ OLEJ MARINE 2T 
Marine Fully Synthetic 2T Motor Oil 

POPIS Plně syntetický vysoce výkonný motorový olej pro dvoutaktní závěsné lodní mo-
tory. Olej je rychle biologicky odbouratelný (80 % po 21 dnech podle testu CEC L-
33-T-82). Jakostní základové oleje a speciální aditiva zajišťují výtečné mazání, 
vysokou provozní spolehlivost a výbornou ochranu před opotřebením a korozí. 
Optimální čistota v motoru. Žádné žárové zápaly, bezdýmové spalování. Výkon-
nost oleje: TC-W3. 

VLASTNOSTI - optimální mazání při všech provozních podmínkách 
 - zabraňuje tvorbě usazenin při spalování 

- biologicky odbouratelný 
 - vysoká ochrana proti opotřebení 
 - bezpopelové spalování 
 - zabraňuje žárovým zápalům 

- výborná ochrana před korozí 

SPECIFIKACE / 
SCHVÁLENÍ NMMA (National Marine Manufacturers Association) TC-W3 

TECHNICKÁ DATA Hustota při +15 °C : 0,935 g/cm3  DIN 51757 
 Viskozita při +40 °C : 49,0   mm2/s DIN 51757 

Viskozita při +100 °C : 8,3   mm2/s DIN 51562 
Index viskozity : 145  DIN ISO 2909 

 Bod vzplanutí : +250  °C DIN ISO 2592 
Bod tuhnutí : -45  °C DIN ISO 3016 

 Biologická odbouratelnost po 21 dnech : > 80 % CEC L-33-T-82 
 Barevné číselné označení (ASTM) : L 6,5  DIN ISO 2049 

OBLAST POUŽITÍ  Pro vzduchem i vodou chlazené dvoutaktní závěsné lodní motory s mazáním pa-
livovou směsí nebo s odděleným mazáním. Výborně se hodí pro vysoce výkonné 
lodní motory. Biologická odbouratelnost je 80 %/21 dní podle CEC L-33-T-82. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Shodné použití jako u běžných dvoutaktních olejů s mazáním palivovou směsí 
nebo odděleným mazáním. Směšovací poměr benzinu s olejem je nutno dodržo-
vat dle pokynů daných výrobcem motoru. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l  plastový kanystr Obj. č. 25021 BOOKLET 
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