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Високопроизводително 2 - тактово 

двигателно масло за маслен инжектор 

или премикс Противодимна формула 

100% Синтетика – Eстер
УПОТРЕБА 
За всички високопроизводителни 2 - двутактови мотоциклети, спортни, шосейни, офроуд, ендуро, 
мотопеди ...оборудвани с 2 - двутактови двигатели, работещи при високи обороти в тежки условия, с 
директно впръскване или карбуратор. 
Подходящ за маслен инжектор или премикс, оловен или безоловен бензин. 
Съвместим с каталитични конвертори. 
Други приложения: скутери, АТВ ... 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ

СТАНДАРТИ 
СПЕЦИФИКАЦИИ 

API TC – JASO FD - ISO-L-EGD 
JASO FD под №033MOT064 
 

100% синтетично масло, естерна технология, специално проектирано за високопроизводителни 
двигатели, работещи при високи обороти, перфектна устойчивост на масления филм за защита 
срещу износване. 
Подобрена изходна мощност, намалено вътрешно триене в двигателя. 

Японският стандарт JASO се състои в преминаване на 4 теста за изпитване на двигателя на 
изпитвателен стенд, за да се оценят смазочните, почистващите, противодимните  и антидепозитни 
свойства. Изпълнението JASO FD е най-високото ниво на стандарта JASO, с подобряване 
чистотата на двигателя в сравнение с JASO FC. 

Моментално и стабилно смесване с горивото. 

ПРЕПОРЪКИ 

Съотношение на смесване : от 2% до 4% (от 50:1 до 25:1) взависимост от препоръките на 
производителя и  съобразно вашата преценка. 

ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 
Цвят Визуално Зелен 

Плътност при 20°C (68°F) ASTM D1298 0.862 
Вискозитет при 100°C ASTM D445 46.4 mm²/s 
Вискозитет при 40°C (104°F) ASTM D445 8.9 mm²/s 
Вискозитетен  индекс ASTM D2270 175 
Пламна точка ASTM D92 88°C / 190.4°F
Алкално число ASTM D2896 2.15 mg KOH/g
 
 
Ние си запазваме правото да променяме общите характеристики на нашите продукти, за да предложим на нашите клиенти най-
новите технически постижения.Продуктовите спецификации са окончателни за поръчката, която е предмет на нашите общи условия 
за продажба и гаранция. Произведено във Франция.MOTUL - 119 Bd Félix Faure - 93303 AUBERVILLIERS CEDEX - BP 94 – 8361 Tel : 33 1 
48 11 70 00 – Fax : 33 1 48 33 28 79 – Web Site: www.motul.com 
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