Statoil 2-Tway Low Smoke
Zastosowanie

Charakterystyka

2-TWay Low Smoke jest przeznaczony do silników
dwusuwowych pracuj cych w ci kich warunkach. Mo na
go tak e stosowa we wszelkich l dowych silnikach
chłodzonych powietrzem lub ciecz , jak np. silniki pracuj ce
w motocyklach, skuterach, motorynkach, skuterach
nie nych, itp.
Nie nadaje si do stosowania w łodziach motorowych jako
olej do silników zaburtowych!
Zalecany jest do mieszanek gdzie stosuje si 2% oleju, ale
mo e by stosowany w innych st eniach zalecanych przez
producentów silników.

2-TWay Low Smoke to półsyntetyczny olej
zaprojektowany do pojazdów z silnikami
dwusuwowymi, poruszaj cych si po l dzie.
2-TWay Low Smoke dobrze miesza si sam
z paliwem, co gwarantuje jednorodn mieszank
olej/paliwo.
Gdy wyst puje w układzie oddzielnego smarowania
zapewnia doskonał pompowalno , utrzymuje silnik
w czysto ci i działa antykorozyjnie.
Zapewnia niewielk emisj dymu, zapobiega
tworzeniu osadów spalinowych.
Posiada doskonałe własno ci w niskich
temperaturach.

Zalety

Paliwo\Olej
1%
2%
3%
2-TWay Low Smoke gwarantuje doskonał ochron
5l
0.05 l
0.10 l
0.15 l
przeciwzu yciow i niewielk emisj dymu. Zapobiega
10 l
0.10 l
0.20 l
0.30 l
powstawaniu osadów wysokotemperaturowych. Posiada
doskonał pompowalno i doskonałe własno ci w niskich
temperaturach.
Podane warto ci s warto ciami typowymi. Podawane w atestach laboratoryjnych warto ci mog si nieznacznie ró ni od
warto ci przedstawionych powy ej w granicach okre lonych normami.
Typowe parametry

G sto w 15°C
Lepko w 40°C
Lepko w 100°C
Wska nik lepko ci
Temperatura płyni cia
Temperatura zapłonu

-

Metody
ASTM D 4052
ASTM D 445
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 97
ASTM D 93

Jednostki
kg/m³
mm²/s
mm²/s
°C
°C

Warto ci
865
54
8.6
140
-45
80

Sposób post powania z produktem
Chroni skór przed kontaktem z olejem wie ym i przepracowanym.
Przemy dokładnie wod z mydłem po kontakcie ze skór .
Unika wdychania oparów oleju.
Unika u ywania zaolejonej odzie y.
Chroni rodowisko – przestrzega przepisów dotycz cych likwidowania przepracowanych olejów.

Testy i aprobaty
Poziom jako ci: Jaso FA/FB/FC, ISO EGD, Rotax 253 Test skuterów nie nych, HVA 242/266/232, API TC.
Dalsze informacje:
Adres
Tel/fax +48 12 415 7000
Statoil Poland Sp. z oo.
fax
+48 12 415 7100
31-476 Kraków, Lubla ska 38.
Statoil Poland zastrzega sobie prawo do zmian przedstawionych informacji.

