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Mazivá – Motorové oleje – Motocyklové motorové oleje 
 

Verzia:  307/06b  

DuraBlend
TM

 4T SAE 20W-50  
Vysoko výkonný motorový olej zložený zo zmesi syntetických olejov pre 4 taktné motocyklové 
motory. Špeciálne formulovaný tak, aby spĺňal požiadavky všetkých popredných výrobcov 
motocyklov a chránil v náročných prevádzkových podmienkach. 
 
Syntetická zmes je vyrobená z vybraných vysoko kvalitných základových olejov a najlepších aditív pre extrémne 
tlaky tak, aby zabezpečila optimálnu silu olejového filmu. 
 
 
Schválenie/Výkonové stupne 

SAE 20W-50 

API: SL 

JASO: MA, MA 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Vlastnosti a výhody 
 
Ochrana proti opotrebeniu  
Zvýšený obsah prísad proti opotrebeniu (zinok 
a fosfor) pomáhajú minimalizovať opotrebenie pri 
kontakte kov na kov.  
 
Čistý motor  
Špeciálne čistiace prostriedky a disperzanty pomáhajú 
predchádzať tvorbe kalov a udržujú čistý motor. 
 
Viskozitná stabilita 
Udržuje ochranný olejový film po celú dobu prevádzky 
do výmeny oleja a udržuje viskozitu oleja v rozmedzí 
viskozitnej triedy. 
 
 
 
 
 

 
Aplikácia 
Vysoko výkonný štvortaktný motorový olej pre 4-
taktné motocyklové motory kde je požadovaná 
špecifikácia API SL alebo JASO MA. 
 
Možno použiť vo vysoko výkonných motocykloch.  
 
Optimálne pre mazacie systémy s jednotnou 
náplňou motora, prevodovky a spojky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odolnosť oleja proti zrúteniu 
Aditíva pre zvýšenie viskozitnej stability v strihu 
pomáhajú odolať olejovej vrstve v zrútení. 
  
Viacúčelové použitie 
Vhodné použitie pre voľný čas, dopravu 
a každodenné jazdenie. 
 
Ochrana mokrej spojky 
Olej má optimálne trecie vlastnosti pre maximálny 
prenos sily, plynulé radenie a riadnu ochranu mokrej 
spojky. 
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Zdravie a bezpečnosť 
Nie je pravdepodobné, že by tento výrobok 
predstavoval významné nebezpečenstvo pre zdravie 
alebo bezpečnosť, ak je správne používaný vo vhodnej 
aplikácii. Karta bezpečnostných údajov (MSDS) je k 
dispozícii na vyžiadanie v miestne príslušnej kancelárii 
predajcu alebo informatívne na internete  
http: //msds.ashland.com 
 
 
 
Chráňte životné prostredie 
Odovzdajte použitý prípravok do autorizovaného 
zberného miesta. Nevylievajte do kanalizácie, pôdy 
alebo vody. 
 
 
Typické vlastnosti 
Uvedené typické vlastnosti sú uvedené podľa súčasnej 
produkcie. Hoci je výroba v súlade so špecifikáciami 
Valvoline ™, môžu sa v budúcnosti objaviť odchýlky od 
týchto charakteristík. 
 

DuraBlend 4T 

SAE stupeň viskozity 20W-50 

Viskozita, mm2 /s pri 100 ºC 
ASTM D-445 

18.1 

Viskozita, mm2 /s pri 40 ºC. 
ASTM D-445 

162 

Viskozitný index 
ASTM D-2270 

123 

TBN, mg KOH/g 
ASTM D 2896 

6.5 

Bod tuhnutia, ºC 
ASTM D-5950 

-36 

Merná hustota pri 15,6 ºC 
ASTM D-4052 

0.865 

Bod vzplanutia, COC, ºC. 
ASTM D-92 

260 

  
Tieto informácie sa vzťahujú len na produkty 
vyrobené v nasledujúcej lokalite (lokalitách): 
Európa 
 

Držíme svet v pohybe už od roku 1866™  
Valvoline je popredným predajcom, distribútorom a 
výrobcom kvalitných značkových automobilových a 
priemyselných výrobkov a poskytuje služby vo viac 
ako 100 krajinách po celom svete. Produkty 
zahŕňajú automobilové mazivá vrátane oleja 
MaxLife ™ - prvého motorového oleja špeciálne 
vyvinutého pre vozidlá s vyšším počtom 
najazdených kilometrov, prevodové kvapaliny, 
prevodové oleje, hydraulické mazivá, automobilovú 
chémiu, špeciálne výrobky, mazacie tuky a produkty 
pre chladiace systémy. 
 
Viac informácií o produktoch, programoch a 
službách Valvoline nájdete na: 
www.valvolineeurope.com 
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