ESSO Aquaglide
POPIS
Esso Aquaglide je vysoko výkonný
olej pre všetky vodou chladené
dvojtaktné lodné motory.
Vďaka priaznivej viskozite zaručuje
vynikajúce premazanie aj pri
nízkych vonkajších teplotách.
Esso Aquaglide je určený pre
oddelené
mazanie
(Autolube-System) i pre zmiešané
mazanie.
Vďaka temer bezozvyškovému
spaľovaniu v motore zostávajú
zapaľovacie sviečky, piesty,
spaľovací priestor a výfuk stále
čisté. Okrem vynikajúcej čistiacej
schopnosti ponúka tento olej tiež
vynikajúcu ochranu proti
opotrebovaniu a korózii.

Pri miešaní s palivom je nutné dbať
na pomery, ktoré povoľuje výrobca
motora. Z nižšie uvedenej miešacej
tabuľky je možné určiť množstvo oleja
a paliva pri určitom pomere.

POUŽITIE
Pre všetky vodou chladené lodné
motory s i bez oddeleného mazania.

KVALITATÍVNE PARAMETRE
Spĺňa nároky nasledujúcich firem:
Chrysler, Crescent, Evinrude,
Johnson, Mercury, Suzuki, Tohatsu,
Volvo/Penta, Yamaha

Povolenie:
NMMA TC - W 3
X

Esso Aquaglide spĺňa najvyššie
nároky výrobcov lodných motorov a
získal povolenie od NMMA (National
Marine Manufacturers Association predtým BIA) podľa TC-W 3
Technické parametre podľa DIN
55 350 oddiel 12
Kinematická viskozita
Pri 100 °C
Pri 40 °C
Dynamická viskozita pri -25 °C
Hustota pri 15 °C
Bod vzplanutia (Clev.)
Bod tuhnutia
Sulfátový popol

Skúšobná metóda
DIN 51 562

mm2/s
mm2/s
mPa.s
kg/m3
°C
°C
g/100g

9
52
3000
870
70
-33
< 0,01

DIN 51 398
DIN 51 757
DIN ISO 2592
DIN ISO 3016
DIN 51 575

Tabuľka miešania
Množstvo oleja podľa tabuľky nalejte do nádrže a doplňte zodpovedajúcim množstvom paliva
Množstvo oleja v pri zmiešavacom pomere
mililitroch
Množstvo paliva v litroch
1:25
1:50
2
80
40
4
160
80
6
240
120
8
320
160
10
400
200

ESSO Slovensko, spol. s r.o.
Drieňová 3
821 01 Bratislava 2

1:100
20
40
60
80
100

Jedná sa o informatívne údaje, v prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími
podmienkami. Ďalšie informácie sú obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.
Ochrana zdravia: Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na všeobecné pravidlá ochrany pri práci, viď
karta bezpečnostných údajov.
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