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Mazivá – Motorové oleje – Motocyklové motorové oleje 
 

Verzia:  302/06  

DuraBlend
TM

 Scooter 2T Motor Oil  
Vysoko výkonný semi-syntetický motorový olej s nízkou dymivosťou pre všetky 2-taktné 
skútrové motory. Špeciálne navrhnutý tak, aby splňoval požiadavky všetkých popredných 
výrobcov skútrov. 
 
DuraBlend Scooter 2T je špeciálne vyvinutý pre zaistenie optimálneho výkonu a zabraňuje odieraniu 
a zalepeniu krúžkov. Výrobok spĺňa požiadavky všetkých popredných výrobcov skútrov. 
  
 
Schválenie/Výkonové stupne 

SAE  

API: TC 

JASO: FD 

ISO L-EGD 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Vlastnosti a výhody 
 
Ochrana proti opotrebeniu 
Zvýšené aditíva proti opotrebeniu pomáhajú 
minimalizovať opotrebenie pri kontakte kov na kov. 
 
Čistota motora 
Špeciálne čistiace prostriedky a disperzanty pomáhajú 
predchádzať tvorbe úsad, chrániť proti odieraniu 
a zalepeniu krúžkov a udržujú čistý motor. 
 
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 
skútrové 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.  
 
 
 
 
 
 
 
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 Scooter 2T 

SAE stupeň viskozity  

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

9.3 

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

59 

Viskozitný index 
ASTM D-2270 

140 

TBN, mg KOH/g 
ASTM D 2896 

1.4 

Bod tuhnutia, ºC 
ASTM D-5950 

-42 

Merná hustota pri 15,6 ºC 
ASTM D-4052 

0.858 

Bod vzplanutia, COC, ºC. 
ASTM D-92 

80 

  
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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