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OLEJ DO TLUMIČŮ PRO MOTOCYKLY – 10W STŘEDNÍ 
Motorbike Fork Oil 10W medium 

POPIS Plně syntetický olej do předních i zadních motocyklových tlumičů pérování. Je při-
způsobený pro univerzální použití. Speciální syntetické základové oleje a odpoví-
dající aditiva zaručují optimální jízdní vlastnosti a tlumení motocyklu. Zabraňuje 
vzniku pěny a ztvrdnutí těsnicích elementů. Dobrá ochrana proti korozi a opotře-
bení zajišťují dlouhou životnost. 

VLASTNOSTI - zabraňuje bobtnání těsnění 
 - zabraňuje vzniku pěny 

- dobrá ochrana před korozí 
- vysoká ochrana před opotřebením 

 - lepší jízdní vlastnosti 

TECHNICKÁ DATA Třída viskozity : 10W 
Hustota při +15 °C : 0,830 g/cm3 DIN 51757 

 Viskozita při +40 °C : 28,5   mm2/s ASTM D 7042-04 
Viskozita při +100 °C : 5,7   mm2/s ASTM D 7042-04 

 Index viskozity : 146  DIN ISO 2909 
 Bod tuhnutí : -42  °C DIN ISO 3016 
 Bod vzplanutí : +244 °C DIN ISO 2592 
 Barevné číselné označení (ASTM) : L 0,5  DIN ISO 2049 

OBLAST POUŽITÍ  Univerzální použití v předních teleskopických vidlicích a zadních tlumičích péro-
vání u motocyklů, mopedů, motorových kol a ostatních jednostopých vozidel. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Dodržet provozní a servisní předpisy výrobců motocyklových tlumičů, teleskopic-
kých vidlic a rovněž výrobců motocyklů. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 500 ml plastová lahev Obj. č. 1506 D-GB-I-E-P 
 500 ml plastová lahev Obj. č. 5952 D-F-I-GR 
 1 l plastová lahev Obj. č. 2715 D-GB-I-E-P 
 1 l plastová lahev Obj. č. 20748 GB-DK-FIN-N-S 
 5 l plastový kanystr Obj. č. 1606 D-GB-I-E-P 
 5 l plastový kanystr Obj. č. 5953 D-F-I-GR 
 20 l plastový kanystr Obj. č. 3828 D-GB 
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