Gazpromneft Moto 2T
Моторно масло за двутактови двигатели
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
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Моторно масло за двутактови бензинови двигатели с въздушно охлаждане, монтирани на мотоциклети,
моторолери, снегоходи, лодки, мотоблокове, а така също и и верижни триони, косачки и друга
градинска техника. Използва се за приготвене на горивно-маслена смес в съотношение 1:50 до 1:100, в
зависимост от условията на работа и препоръките на производителя на техниката. Намалява
образуването на нагар и токсичността на отработените газове. Надеждно предпазва повърхността на
буталото и цилиндъра от износване.

ПРЕДИМСТВА
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•
Притежава отлични смесителни и разтворителни свойства в бензините, осигурява създаване на
надежден маслен филм по повърхността на буталото и цилиндъра.
•
Защитава частите от износване, не допуска слепване на буталата и прегаряне на пръстените,
предпазва от образуване на нагар в двигателя и изпускателният тракт, поддържа свещите чисти,
удължава живота на работа на двигателя, осигурява максимална мощност на двигателя.
•
Балансираният състав на маслото допринася за максимално пълното изгаряне на горивномаслената смес и по този начин намалява токсичността на отработените газове.
•
Идеално предпазва двигателя и горивната система от корозия в дългосрочен режим на готовност.

СПЕЦИФИКАЦИИ / ОДОБРЕНИЯ
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Масло Gazpromneft Moto 2T соответства на изискванията на спецификациите:
•
JASO FB/ISO-L-EGB

Произвежда се от ООО «Газпромнефт-СМ», Русия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А по СТО 84035624-071-2012.
По-подробна информация за продукта и неговото използване можете да получите от техническите специалисти на e-mail:
service@maslagaz.com
Горепосочените данни се явяват типични за продуктите, получени в условията на нормална производствена толерантност и не
представляват технически условия. Информацията има справочен характер и може да бъде променена без предупреждение.

ФИЗИКО - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИПИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Gazpromneft Gazpromneft Moto 2T
8,0

Температура на течливост, °С

-20

Пламна температура, °С

160

m

Кинематичен вискозитет при 100 °С, мм2 /с

Сулфатна пепел, %

0,08

3

Плътност, при 20 °С, г/см
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ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСТНОСТ

0,879
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При спазване на правилата за лична и производствена хигиена, както и при надлежно използване в
препоръчаните области на приложение, маслото Gazpromneft Moto 2T не представлява заплаха за
здравето и опасност за околната среда. Избягвайте допир на маслото до кожата. При смяна на маслото
ползвайте защитни ръкавици. При допир на маслото до кожата веднага измийте с вода и сапун. Поподробна информация по този въпрос се съдържа в паспорта по безопасност на продукта.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

m

as

Отработеното масло, остатък от продукта подлежи на задължително събиране в
запечатан контейнер и се предоставя в пунктовете за прием на отработени масла. Не изливайте
отработеното масло в канализацията, почвата или водоемите.

Произвежда се от ООО «Газпромнефт-СМ», Русия, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, 125А по СТО 84035624-071-2012.
По-подробна информация за продукта и неговото използване можете да получите от техническите специалисти на e-mail:
service@maslagaz.com
Горепосочените данни се явяват типични за продуктите, получени в условията на нормална производствена толерантност и не
представляват технически условия. Информацията има справочен характер и може да бъде променена без предупреждение.

