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2T MOTOROVÝ OLEJ RACE TEC 
2T Motoroil Race Tec 

POPIS Vysoce výkonný motorový olej na esterové bázi pro dvoutaktní motory. Je speci-
álně přizpůsobený extrémním nárokům při sportovním a závodním použití. Má FIA 
homologaci pro motokárový sport. Lze použít pro benzinová paliva všech druhů 
kromě methanolu apod. 

VLASTNOSTI - vynikající spalování téměř beze zbytků 
- udržuje pístní kroužky a výfukové kanály bez usazenin 

 - vysoký čisticí účinek udržuje čisté zejména dna pístů a spalovací prostory 
- zaručuje čistý výplach bez vzniku usazenin na pístech 
- velmi vysoká stabilita a přilnavost olejového filmu 
- vysoká teplotní odolnost pro extrémní zatížení 
- modré zbarvení oleje pro snadné rozpoznání směsi 

SPECIFIKACE / 
SCHVÁLENÍ API TC ● ISO L-EGD ● JASO FD 

TECHNICKÁ DATA Hustota při +15 °C : 0,925 g/cm3 DIN 51757 
 Viskozita při +40 °C : 107 mm2/s ASTM D 7042-04 

Viskozita při +100 °C : 14,2 mm2/s ASTM D 7042-04 
Index viskozity : 135  DIN ISO 2909 

 Bod tuhnutí : -42  °C DIN ISO 3016 
 Bod vzplanutí : +230 °C DIN ISO 2592 
 Číslo celkové alkality : 2 mg KOH/g DIN ISO 3771 
 Sulfátový popel : 0,15 g/100 g DIN 51575 
 Barva / vzhled : modrá 

OBLAST POUŽITÍ  Pro samovolné smíchání s benzinem (mazání motorů směsí benzinu a oleje) ve 
vzduchem a vodou chlazených dvoutaktních motorech motokrosových a silničních 
motocyklů, motokár, skútrů apod. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Přiměřené množství oleje nalít do palivové nádrže a doplnit benzinem ve stanove-
ném směšovacím poměru. K promíchání oleje s benzinem dojde samovolně. 

DOSTUPNÁ BALENÍ  1 l plastový kanystr Obj. č. 21633 D-GB 
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