MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60
szintetikus négyütemű motorkerékpár motorolaj
A MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 szintetikus alapolajokból készülő, kiváló folyási tulajdonságokkal
rendelkező, csúcsminőségű motorkerékpár motorolaj. A MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 szintetikus
alapolaja az intenzív termikus és mechanikai nyíró-igénybevételeknek is kiválóan ellenáll, így a nagy fajlagos
teljesítményű, magas fordulatszámon üzemelő motorkerékpár motorokban is kiemelkedő védelmet biztosít. A MOL
Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 a kimagasló kopásvédelelem mellett nagyfokú motortisztaságot biztosít az
égéstér lerakódás szempontjából legveszélyesebb pontjain (dugattyúgyűrű-hornyok), az olajjáratokban és az
olajhűtőben egyaránt.
A MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 motorolaj összetétele szélsőséges üzemeltetés mellett is biztosítja a
motorok alkatrészeinek megfelelő kenésállapotát.
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Specifikációk és jóváhagyások
Viszkozitási fokozat: SAE 5W-60
API SL API SL
JASO MA2
JASO MA2
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MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60
szintetikus négyütemű motorkerékpár motorolaj
Minőségi jellemzők
Minőségi jellemzők

Tipikus értékek

Sűrűség 15°C-on [g/cm3]

0,852

Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm2/s]

152,5

Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm2/s]

23,9

Viszkozitási index

188

Folyáspont [°C]

-36

Lobbanáspont (Cleveland) [°C]

230

Bázisszám (BN) [mg KOH/g]

7,2

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások
Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól.
Óvjuk a közvetlen napfénytől.
A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és
környezetvédelmi előírásokat kell betartani.
További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.
A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros
következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.
Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap
Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk
Vámtarifaszám 27101981
Cikkszámok és kiszerelési formák:
13100090 MOL Dynamic Moto 4T Racing Pro 5W-60 X1L

1L műanyag flakon

Rendelésfelvétel:
Telefon:
Fax:
E-mail:

06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
06 (34) 380-010
kenoanyag@mol.hu
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