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 1. Predmet TL 
   
  Tento  technický list výrobku platí  pre výrobu, skúšanie a dodávanie oleja DYNAMAX  MOTOFORCE 
 2T. 
  
 Charakteristika:  
 Olej pre dvojtaktné benzínové motory DYNAMAX  MOTOFORCE 2T je vysoko kvalitný ropný olej  
 vyrobený modernou technológiou, obsahujúci prísady potláčajúce tvorbu úsad v piestnych drážkach, na  
 výfukových kanáloch a na elektródach sviečok, ako aj prísady zlepšujúce mazacie schopnosti oleja.  
 Chráni piest pred odieraním a časti motora pred predčasným opotrebením. Má skvelú miešateľnosť  
 s benzínom, čím vzniká homogénna a stabilná zmes aj pri nízkej teplote okolia. 
 
 Použitie: 
 Olej je odporúčaný pre dvojtaktné motory u motocyklov alebo skútrov vyžadujúcich kvalitu API TC  
 a JASO FB. Je vhodný tak pre priame vstrekovanie oleja ako aj pre mazacie systémy s vopred   
 zamiešanou zmesou.    
 Odporúčané dávkovanie - od 33:1 po 25:1. Pri stanovení pomeru olej a palivo je vhodné sa riadiť  
 doporučením výrobcu. 
 
 
 Špecifikácie: 
 

Viskozitná trieda: - 

Výkonnostný profil: 
API TC 
JASO FB 

 

 

 2. Technické parametre výrobku 
 
Kinematická viskozita pri 100°C, mm2/s   9,2 

Kinematická viskozita pri 40°C, mm2/s  70 

Viskozitný index najmenej 110 

Hustota pri 15°C, kg/m3 typic. 883 

Bod tuhnutia, °C najviac -30 

Bod vzplanutia v o. t., °C najmenej 100 

Číslo celkovej alkality (TBN), mg KOH/g najmenej 1,2 

Karbonizačný zvyšok (CCT), % hm. najviac 0,25 
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  3. Skladovanie: 
  Olej DYNAMAX  MOTOFORCE 2T sa skladuje v uzavretých originálnych obaloch na miestach  
 chránených pred priamymi poveternostnými vplyvmi, slnečnými lúčmi a výhrevnými telesami pri teplote 
 do +40°C.  
 Doba skladovateľnosti pri dodržaní uvedených podmienok je 3 roky. 
 

                                                                                                    

 

 4. Manipulácia: 
 Dodržiavajte zásady bezpečnosti práce pri práci s ropnými produktami. Pre bližšie informácie si  
 vyžiadajte Kartu bezpečnostných údajov produktu. 
 
  
 5. Dodávanie: 
 Spôsob dodávania a spôsob dopravy oleja DYNAMAX  MOTOFORCE 2T je predmetom kúpnej  
 zmluvy, ale musí byť v súlade s danými predpismi. 
 
 
 
 Kontaktné pracovisko pre informácie marketingového charakteru: 
 EURO-VAT, spol. s r.o. 
 951 22 Alekšince 231 
 tel./fax: 00421/37 78 22 326-7 
 www.eurovat.sk,  eurovat@eurovat.sk www.eurovat.sk 
 
 
Údaje zodpovedajú súčasnému technickému stavu, právo zmeny vyhradené 

 
 

 


