Technický list
Esso 4T 20W-40, 20W-50
Kvalitný motorový olej do štvortaktných motorov motocyklov
Popis produktu
Esso 4T je univerzálny olej do štvortaktných motorov motocyklov, určený na mazanie malých
štvortaktných motorov.
Vlastnosti a výhody
Oleje Esso 4T spájajú vysokokvalitné minerálne oleje a vyvážené systémy aditív, ktoré bránia
hromadeniu nánosov a chránia proti škodlivému opotrebeniu a korózii. Medzi hlavné charakteristiky
a výhody patrí:
·
·
·

Účinná ochrana proti opotrebeniu prispieva k predĺženiu životnosti motora
Dobrá tepelná a oxidačná stabilita pomáha zabraňovať tvorbe nánosov, vďaka čomu je prevádzka
plynulejšia a spoľahlivejšia
Ochrana proti korózii a hrdzaveniu

Použitie
Esso 4T sa špeciálne odporúča na použitie v malých štvortaktných motoroch s kapacitou pod 50
ccm; ako napríklad v motoroch menších motocyklov, sekačkách na trávu, malých generátorov
a čerpadlách. Esso 4T je vo všeobecnosti vhodný pre aplikácie, kde sa vyžadujú oleje triedy API SF
a JASO MA.
Klasifikácie a špecifikácie
Esso 4T spĺňa alebo presahuje
nasledujúce klasifikácie/špecifikácie:
Kvalita API SF
Kvalita JASO MA
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cSt pri 40°C
cSt pri 100°C
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
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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 Mobil, symbol Pegasa, a Special 4T sú ochrannými značkami spoločnosti Exxon Mobil
Corporation, alebo niektorej z jej dcérskych spoločností.

