
AVTOMOBILSKA MAZIVA
MOL Dynamic Sprint 2T

Dvotaktno motorno olje

Prednosti izdelka

- preprečuje, da se vžigalne svečke zamažejo
- zagotavlja čist motor
- zmanjšuje obrabo
- zmanjšuje emisije izpušnih plinov

Uporabe

MOL Dynamic Sprint 2T se lahko uporablja za mazanje vseh bencinskih, dvotaktnih, mešano ali samodejno mazanih
motorjev z ali brez katalizatorja, za katere proizvajalec navaja zgoraj navedene ali nižje nivoje učinkovitosti. Z izjemnimi
rezultati se lahko uporablja v dvotaktnih motorjih mopedov, motornih koles, vrtnih strojev (motorne kosilnice, rotacijski
okopalniki, stroji za razprševanje itd.) ter osebnih vozilih.

Nudi ustrezno mazanje z ohranjanjem razmerja mešanice, določene s strani proizvajalca motorja v navodilih za
uporabo (običajno 1:50).

Uporaba MOL Dynamic Sprint 2T ni priporočljiva v dvotaktnih motorjih z mešanim sistemom mazanja, ki delujejo na
bioetanolna (E85) goriva.

Specifikacije in odobritve

API TC+
JASO FD
CEC TSC-3
ISO-L-EGD

Opis izdelka

MOL Dynamic Sprint 2T je izdelano iz visoko rafiniranih baznih olj, detergenta in dodatkov proti oksidaciji, koroziji in
obrabi.

Za zagotavljanje enostavnega in popolnega mešanja vsebuje predrazredčilo in je skladno tudi s posebnimi zahtevami
sistemov z vbrizgavanjem olja.

Majhna vsebnost pepela in sintetični dodatki proti dimljenju dajejo manj motornega dima in nižje emisije izpušnih
plinov.

Običajne lastnosti

Običajne vrednostiLastnosti

0,866Gostota pri 15 °C [g/cm3]

60,5Kinematična viskoznost pri 40 °C [mm2/s]

8,4Kinematična viskoznost pri 100 °C [mm2/s]

-33Točka tečenja [°C]

92Plamenišče (Cleveland) [°C]

0,05Sulfatni pepel [masa %]

Karakteristike v tabeli so običajne vrednosti izdelka in ne predstavljajo specifikacije.
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Navodila za shranjevanje in ravnanje

V originalni embalaži pod priporočenimi pogoji shranjevanja: 60 meseci
Nevarnost vnetljivosti: IIIA
Priporočena temperatura skladiščenja: max. 40°C
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