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Масло за морски 4 тактови  
бензинови двигатели 

Полусинтетика - Technosynthese 
УПОТРЕБА 

Полусинтетично масло, специално проектирано за бензинови 4-тактови двигатели, изискващи 
смазочни материали с одобрение NMMA FC-W, извънбордови и двигатели с извънбордови 
движител на: BOMBARDIER, HONDA, MARINER, MERCURY, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, 
YAMAHA ... 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СТАНДАРТИ API SJ / SG 
ОДОБРЕНИЯ NMMA FC-W под № FB-23656 
Стандартът FC-W е разработен специално за масла, предназначени за използване в двигатели за 
плавателни съдове и има по-строги изисквания от стандартните морски масла по следните точки: 
- По-висок HTHS вискозитет @ 150 ° C, за да се гарантира по-добра устойчивост на масления филм 
при висока температура и усвояване на разреденото гориво след дълъг период на празен ход. 
- По-добра устойчивост на напречен срез за запазване качествата на маслото при висока 
температура. 
- Изключителни антикорозионни свойства, за да се избегне корозия заради морска вода или водна 
мъгла от солена вода, която може да достигне горивната камера през изпускателната тръба. 
По-добра антикорозионна работа по време на периодите на зазимяване. 
- Запазва  оригиналните си смазочни свойства дори замърсено с морска вода. 
- По-добра устойчивост на окисляване 
- Противопенни свойства, за да се избегне образуването на пяна и въздушни мехурчета в маслената 
верига. 
- Свойства за защита на маслените филтри от запушване. 
- ПРЕПОРЪКИ 
Интервал на смяна: съгласно препоръките на производителя и в зависимост от вашата собствена 
употреба. 
Може да се смесва със синтетични или минерални масла. 
ФИЗИКО-ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

 

Вискозитетен клас SAE J300 10W-40 
Плътност при 20°C (68°F) ASTM D1298 0.868 
Вискозитет при 40°C (104°F) ASTM D445 87.3 mmІ/s 
Вискозитет при 100°C ASTM D445 13.5 mmІ/s
Вискозитетен индекс ASTM D2270 157 
Пламна точка  ASTM D92 228°C / 442°F
Точка на течливост ASTM D97 -30°C / -22°F
Алкално число ASTM D 2896 7.4 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 12/07 




