Technický list
Esso 2T
Vysoko kvalitný motorový olej pre dvojtaktné motory
Popis produktu
ESSO 2T je motorový olej určený pre dvojtaktné motory motocyklov, snežných skútrov a reťazových
píl s nízkym pomerom oleja v palive.
Olej Esso 2T sa dodáva v predriedenom stave aby sa zabezpečilo jeho spoľahlivé efektívne
zmiešavanie po naliatí do benzínu.
Vlastnosti a výhody
Esso 2T spája vysokokvalitné minerálne oleje a prvotriedny systém aditív, pričom poskytuje motoru
dobrú celkovú spoľahlivú ochranu. Medzi hlavné charakteristiky a výhody patrí:
·
·
·
·

Dobrá ochrana proti opotrebeniu a predĺžená životnosť motora
Tepelná stabilita a regulovaná tvorba usadenín predlžuje životnosť sviečok a ventilov, znižuje
zapečenie piestnych krúžkov a zadieranie piestov
Dobrá ochrana proti korózii predlžuje životnosť motora
Zníženie rizika predzápalu zmesi zlepšuje využitie paliva a predlžuje životnosť piestu

Použitie
Esso 2T sa odporúča na mazanie dvojtaktných motorov motocyklov, snežných skútrov a reťazových
píl s chudobnou zmesou oleja s palivom, konkrétne tých, ktoré vyžadujú olej kvality API TB a JASO
FB.
Klasifikácie a špecifikácie
Esso 2T spĺňa alebo prevyšuje
nasledujúce špecifikácie:
Spĺňa API TB
JASO FB
Charakteristické vlastnosti
Esso 2T
RN 4602

Plnenie
Viskozita, ASTM D 445
cSt pri 40°C
cSt pri 100°C

63
8.7

Viskozitný index, ASTM D 2270
Síranový popol, wt%, ASTM D 874
Bod tuhnutia,°C, ASTM D 97
Bod vzplanutia,°C, ASTM D 92
Hustota pri 15 °CC kg/l, ASMT D 4052

110
0.05
-12
132
0.878

Zdravie a bezpečnosť
Na základe dostupných informácií sa nepredpokladá, že by tento produkt vyvolával nepriaznivé
účinky na zdravie, pokiaľ sa používa na stanovený účel a pokiaľ sa dodržujú doporučenia uvedené
v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na požiadanie
v stredisku zákazníckych služieb alebo cez Internet. Tento produkt by sa nemal používať na iný než
stanovený účel. Pri likvidácii použitého produktu je nutné chrániť životné prostredie.
Logo Exxon (Esso), Running Tiger a 2T Power sú ochranné značky Exxon Mobil Corporation, alebo
niektorej z jej dcérskych spoločností.

