
KÖZLEKEDÉSI OLAJOK
MOL Outboard 2T

kétütemű csónak- és Jet-ski motorolaj

A termék el őnyei

- keverék és olajbefecskendezős rendszerekhez is megfelelő
- kiváló kenőképesség
- kiváló motortisztaság
- hosszú motorélettartam
- kiváló korrózióvédelem

Felhasználási terület

A MOL Outboard 2T a kétütemű, vízhűtéses motorral üzemelő motorcsónakok, jetskik kenőanyaga. A motorban
keletkező magas hőmérsékletnek is ellenáll, és megbízható kenést biztosít, növelve ezzel a motor élettartamát, még
folyamatos üzemben a maximális fordulatszámon is.

A MOL Outboard 2T alkalmas modern, olajbefecskendezős kenési rendszerű, valamint keverékkenésű motorokhoz
egyaránt, akár versenycélokra is.

Hamumentes formulájának köszönhetően csökkenti a lerakódások képződését és a gyűrűk beragadásának esélyét.

Megfelelő kenést a gépkönyv kenési útmutatójában megadott keverési arány mellett biztosít.

Teljesítményszintek, jóváhagyások

NMMA TC-W3

Felépítés, jelleg

A MOL Outboard 2T kétütemű csónak- és jetski motorolaj magasan finomított asványolajakból és magas motorikus
teljesítményszintet biztosító hamumentes adalékok felhasználásával készül.

A benzinben való keveredés érdekében előoldó komponenst is tartalmaz, ugyanakkor az olajbefecskendezős kenési
rendszerek követelményeinek is megfelel.

A MOL Outboard 2T tökéletes kenést és kiváló belső tisztaságot biztosít a motornak, huzamosabb ideig tartó tárolás
alatt is megvédi a korróziótól

Tipikus jellemz ők

Tipikus értékekMinőségi jellemzők

0,878Sűrűség 15°C-on [g/cm3]

43,4Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm2/s]

6,9Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm2/s]

-39Folyáspont [°C]

115Lobbanáspont (Cleveland) [°C]

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.
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Tárolási, kezelési el őírások

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
Tűzveszélyesség: III. fokozat, "C" osztály.
Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Cikkszámok és kiszerelési formák:
1 literes műanyag flakon (csak rendelésre)13008092
Tankautó (csak rendelésre)13008556

Rendelésfelvétel:

Telefon: 0680201296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
Fax: 0634348010
E-mail: kenoanyag@mol.hu
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