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Mazivá – Motorové oleje – Motocyklové motorové oleje

Verzia: 302/04

DuraBlendTM 2T Motorcycle Oil
Vysoko výkonný semi-syntetický motorový olej s nízkou dymivosťou pre všetky 2-taktné
motocyklové motory. Poskytuje optimálny výkon, pomáha udržiavať čistý motor, zabraňuje
odieraniu a zalepeniu krúžkov.

DuraBlend 2T je vysoko výkonný motorový olej s nízkou dymivosťou na báze syntetickej zmesi pre všetky 2-
taktné motocyklové motory. DuraBlend 2T je špeciálne vyvinutý, aby spĺňal požiadavky všetkých
popredných výrobcov motocyklov.

Schválenie/Výkonové stupne
SAE 50
API: TC
JASO: FD
ISO L-EGD

Vlastnosti a výhody

Ochrana proti opotrebeniu
Silný olejový film chráni motor proti opotrebeniu a
korózii.

Čistota motora
Zvýšená čistota piestov chráni proti odieraniu
a zalepeniu krúžkov.

Životné prostredie
Motorový olej s nízkou dymivosťou sa spaľuje bez
popola.

Aplikácia
Vysoko výkonný motorový olej s nízkou dymivosťou
na báze syntetickej zmesi pre všetky 2-taktné
motocyklové motory.

Predriedený pre ľahšie miešanie - môže byť použitý
ako v aplikáciách so systémom vstrekovania, tak v
premix systémoch.

Použite miešací pomer palivo/olej podľa špecifikácie
výrobcu motora - až do výšky max100: 1.

Možno použiť prakticky vo všetkých 2-taktných
motocyklových motoroch vrátane 2-taktných
vstrekovacích systémov a premixových systémov.

Odolnosť oleja proti zrúteniu
Tepelná oxidačná stability olejového filmu poskytuje
väčšiu odolnosť proti zrúteniu.

Viacúčelové použitie
Vhodné pre pretekárske aplikácie motokros, enduro.
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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 2T
SAE stupeň viskozity
Viskozita, mm2 /s pri 100 ºC
ASTM D-445

9.4

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

60

Viskozitný index
ASTM D-2270

140

TBN, mg KOH/g
ASTM D 2896

3.1

Bod tuhnutia, ºC
ASTM D-5950

-42

Merná hustota pri 15,6 ºC
ASTM D-4052

0.867

Bod vzplanutia, COC, ºC.
ASTM D-92

90

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

Ľudia, ktorí vedia, používajú Valvoline™
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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*Obchodná značka vlastnená treťou stranou ™ Obchodná značka spoločnosti Ashland alebo jej dcérskych spoločností, registrované v rôznych
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Všetky vyjadrenia, všetky informácie a údaje uvedené v tomto dokumente sú považované za presné a spoľahlivé, ale nesmú byť chápané ako záruka,
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Ashland Inc. a jeho dcérske  spoločnosti preberajú právnu zodpovednosť.
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