
MOL Dynamic Garden 2T
olej pro dvoutaktní motory

MOL Dynamic Garden 2T je syntetický, předředěný motorový olej pro dvoudobé motory vyrobený z vysoce
rafinovaných základových olejů a vysoce výkonných aditiv pro použití u malých zahradních strojů. Splňuje a
dokonce překonává specifikace motorových olejů vydané předními výrobci malých zahradních strojů jako jsou MTD,
Briggs & Stratton, Honda a Tecumseh. Poskytuje odpovídající mazání u systémů mazaných směsí, je-li použit
směšovací poměr stanovený výrobcem v pokynech k údržbě. Použití MOL Dynamic Garden 2T není doporučeno u
dvoudobých motorů mazaných směsí pracující s palivy obsahujícími bioetanol (E85).

Použití

Dvoutaktní motory malé zahradní techniky (rotavátory, sekačky na
trávu, křovinořezy, ruční motorové pily, elektrické generátory, atd.)

Dvoutaktní motory malé zahradní techniky (rotavátory, sekačky na
trávu, křovinořezy, ruční motorové pily, elektrické generátory, atd.)

Vlastnosti a výhody

Obsahuje speciální přísadyDokonale mísitelný s palivemDokonale mísitelný s palivemObsahuje speciální přísady

Nízký obsah popelaSnížení kouřivosti a škodlivých emisí z motoruSnížení kouřivosti a škodlivých emisí z motoruNízký obsah popela

Vynikající čisticí účinekZajišťuje stálou čistotu pístu a spalovací komory a volný pohyb pístních
kroužků

Zajišťuje stálou čistotu pístu a spalovací komory a volný pohyb pístních
kroužků

Vynikající čisticí účinek

Specifikace a schválení

API TC+
JASO FD
CEC TSC-3
ISO-L-EGD

API TC+
JASO FD
CEC TSC-3
ISO-L-EGD

Vlastnosti

Vlastnosti Typické hodnoty

0,868Hustota při 15°C [g/cm3]

60,0Kinematická viskozita při 40 °C [mm2/s]

8,7Kinematická viskozita při 100 °C [mm2/s]

-36Bod tekutosti [°C]

90Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland ) [°C]

0,05Sulfátový popel [hmotnost %]

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Výrobce :MOL-LUB Ltd.
Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878
E-mail: objednavky-oleje@molcesko.cz Web: http://molcesko.cz
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MOL Dynamic Garden 2T
olej pro dvoutaktní motory

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v původním obalu na suchém, dobře větraném místě.
Uchovávejte mimo dosah přímého ohně a jiných zdrojů zapálení.
Chraňte před přímým slunečním zářením.
Při přepravě, skladování a používání výrobku dodržujte pokyny k bezpečnosti práce a ekologické předpisy týkající
se produktů z minerálních olejů.
Pro další podrobnosti si přečtěte bezpečnostní list produktu.
Motorové oleje jsou hotové formulace maziv, kde nejsou zapotřebí další přísady a dodatčné přidání může mít za
následek nepředvídatelné nepříznivé účinky.
Výrobce a distributor nenesou odpovědnost za takové případné škody.
V původním obalu při dodržení skladovacích podmínek: 60 měsíců
Doporučená teplota skladování: max. 40°C

Informace pro objednání

Kód nomenklatury 27101981

SAP kód a balení:
MOL Dynamic Garden 2T 0,1L 0,1L fém flakon13100061
MOL Dynamic Garden 2T 0,6L BRO 0,6 l plastová láhev13301093

Emailové objednávky: objednavky-oleje@molcesko.cz

Telefon pro objednání: +420 241 080 842, 843 (mezi 07-16 h v pracovních dnech)

Výrobce :MOL-LUB Ltd.
Dovozce : MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Nové Město, 110 00 Praha 1
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