G - M ot ion F Synt h

Sz int et iku s moto rolaj
A termék leírása
A G-Motion F Synth – egy, a legkiválóbb igénybevételi tulajdonságokkal rendelkező teljesen szintetikus
motorolaj. Az olaj csúcsminőségű szintetikus alapolajok bázisán, és többcélú adalékcsomag
hozzáadásával készült. A legkorszerűbb gyártási technológiák alkalmazásának köszönhetően az
olajnak van tartaléka az igénybevételi tulajdonságok terén, remekül működik még a legnehezebb
üzemmódokban is.

Előnyök

•
•
•
•
•
•

Maximálisan hozzájárul az üzemanyag gazdaságosság növeléséhez
Biztosítja a megbízható olajfilm képződését a dugattyúk és hengerek felületein
Védi a motor alkatrészeit a kopástól, megakadályozza a dugattyúk megszorulását és a gyűrűk
beégését
Biztosítja a motor alkatrészeinek és gyújtógyertyáinak tisztaságát, megnövelve a motor élettartamát
Az olaj kiegyensúlyozott összetétele hozzájárul a kipufogógázok mérgező hatása csökkentéséhez
A motor megbízható korrózióvédelme a technika tárolásakor

Felhasználás

•

a motorkerékpárok, motorrollerek, mopedek, scooterek, hójárók, motoros fűrészek és motorblokkok
nagy terhelés alatt üzemelő legkorszerűbb kétütemű motorjai számára

Speciﬁkációk és jóváhagyások
A G-Motion F Synth olaj jóváhagyva:
JASO FD
A G-Motion F Synth olaj megfelel az osztályozási követelményeknek:
ISO-L-EGD
API TC
TISI
Husqvarna
Rotax
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Fizikai-kémiai jellemzők
G-Motion F Synth
Kinematikai viszkozitás:

•
•

40°C-on, mm²/s

ASTM D 445

42,7

100°C-on, mm²/s

ASTM D 445

7,6

Viszkozitási index

ASTM D 2270

148

Lobbanáspont nyitott tégelyben, °C

ASTM D 92

103

Dermedéspont, °C

ASTM D 97

-39

Sűrűség 15°C-on, kg/m³

ASTM D 1298

886

Egészség és biztonság
Használatakor feltétlen tartsuk be a személyi és munkahelyi higiénia szabályait, valamint a javasolt
felhasználási területeken alkalmazzuk. Kerüljük el az olaj bőrre jutását. Olajcsere végrehajtásakor
viseljünk védőkesztyűt. Az olajt a bőrre kerülés után szappanos vízzel azonnal le kell mosni. Az adott
kérdésben részletesebb információt a termék biztonsági adatlapja tartalmaz.
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