MC-2ST Full Synthetic
Syntetyczny olej do silników dwusuwowych
Publikacja: lipiec 2013

Kod produktu

Pojemność

MC2FULLSYN001CP

1 Litr

MC2FULLSYN0025

2.5 Litra

MC2FULLSYN020

20 Litrów

Opis Produktu
Penrite MC-2ST jest w pełni syntetycznym olejem wyprodukowanym na bazie estrów. Zapewnia maksymalne osiągi oraz
znakomita ochronę dla silników dwusuwowych. Zapewnia praktycznie bezpopiołowe spalanie, a specjalnie sformułowany pakiet
dodatków zapewnia skuteczne smarowanie oraz skutecznie ogranicza odkładnie się depozytów na tłokach.

Zastosowanie
Penrite MC-2ST jest zalecany do stosowania we wszystkich silnikach dwusuwowych wykorzystywanych w motocyklach w
warunkach drogowych jak i podczas zawodów. Może być stosowany zarówno w układach wykorzystujących mieszanki jak i w
system trysku oleju. Szczególnie polecany do wykorzystywania w nowoczesnych układach z bezpośrednim wtryskiem.
Penrite MC-2ST może być wykorzystywany w silnikach napędzających, skutery, skutery śnieżne, niektóre skutery wodne (
SeaDoo), gokarty. Stosowany jest również w ogrodowych kosiarkach do trawy oraz piłach łańcuchowych
Penrite MC-2ST nie jest zalecany do wykorzystywania w silnikach napędzających lekkie samoloty.
Penrite MC-2ST może być stosowany w silnikach napędzanych benzyną, nie powinien być stosowany w silnikach napędzanych
metanolem.

Przewagi produktu





Wydłuża żywotność silnika
Wydłuża żywotność świec zapłonowych poprzez ograniczenie formułowania się popiołów
Utrzymuje w czystości wszystkie elementy silnika
Olej został wyprodukowany w formule, która ogranicza negatywny wpływ na środowisko naturalne

Specy kacja bran owa
API – TC

ISO EG-D

JASO FD

Piaggio Hexagon

Aprilia DiTechSR50

Dane charakterystyczne
wygląd – ciemno-czerwona ciecz
Gęstość przy 15 °C kg/L

0.895

Lepkość:
przy 40 °C

39

przy 100 °C

97.8

Index lepkości

175

Zawartość popiołu siarczanowego %

<0.10

Zasadowość

12.5

Biodegradowalność, OECD 301B %

64

Informacje dostępne w karcie są przedstawione w oparciu o najnowsze produkty. Należy spodziewać się drobnych różnic w standardowych
właściwościach
które nie
wpływają
na jego działanie. Karta charakterystyki jest dostępna na życzenie.
TY LTD, 88produktu,
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