G - M ot ion S Synt h

Ef f ec t ive S e mi synt h et ic Prot ec t ion
A termék leírása
A G-Motion S Synth – egy kiváló igénybevételi tulajdonságokkal rendelkező részszintetikus motorolaj
a kétütemű motorok számára. Az olaj csúcsminőségű alapolajok bázisán, többcélú adalékcsomag
hozzáadásával készült. A legkorszerűbb gyártási technológiák alkalmazásának köszönhetően az
olajnak van tartaléka az igénybevételi tulajdonságok terén.

Előnyök

•
•
•
•
•

Könnyű keverhetőség és benzinekben oldhatóság jellemzi, biztosítja 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
legkorszerűbb kétütemű benzinmotorjai számára

Speciﬁkációk és jóváhagyások
A G-Motion S Synth olaj megfelel az osztályozási követelményeknek:
JASO FD
ISO-L-EGD
API TC
TISI
Husqvarna

•
•
•
•
•

LUBRICANTS

Мanufacturer: Gazpromneft Lubricants Italia S.p.A. Via Bitritto, km 7.800 - 70124 Bari - Italy.
All products may not be available locally. For more information, contact your local sales office or visit www.gazpromneft-lubricants.com.
Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification. Typical Properties
may vary slightly. © 2009 “Gazpromneft-lubricants”, Ltd. All rights reserved.
25.03.2011

Fizikai-kémiai jellemzők
G-Motion S Synth
Kinematikai viszkozitás:

•
•

40°C-on, mm²/s

ASTM D 445

49,4

100°C-on, mm²/s

ASTM D 445

8,1

Viszkozitási index

ASTM D 2270

136

Lobbanáspont nyitott tégelyben, °C

ASTM D 92

101

Dermedéspont, °C

ASTM D 97

-36

Sűrűség 15°C-on, kg/m³

ASTM D 1298

873

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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