
MOL Dynamic Garden 4T 30/40
motorový olej pro malou zahradní techniku

MOL Dynamic Garden 4T 30/40 je motorový olej vyrobený z minerálních základových olejů s použitím komplexního
systému přísad, který zajišťuje nejvyšší výkonnostní úroveň a dobré viskozitní charakteristiky pro použití v malých
zahradních strojích. Splňuje a dokonce převyšuje specifikace motorového oleje předepsané předními výrobci
malých zahradních strojů, jako jsou MTD, Briggs & Stratton, Honda, a Tecumseh.

Použití

Čtyřtaktní motory malých zahradních zařízení a elektrických generátorůČtyřtaktní motory malých zahradních zařízení a elektrických generátorů

Vlastnosti a výhody

Výjimečná tepelná a oxidační
stabilita
Dlouhodobě odolává procesům stárnutí a nedochází k tvorbě
škodlivých usazenin

Dlouhodobě odolává procesům stárnutí a nedochází k tvorbě
škodlivých usazenin

Výjimečná tepelná a oxidační
stabilita

Vysoká výkonnostní úroveňStabilní mazací film s vysokou únosností a ochranou proti opotřebení i
při velkém zatížení

Stabilní mazací film s vysokou únosností a ochranou proti opotřebení i
při velkém zatížení

Vysoká výkonnostní úroveň

Vynikající střihová stabilitaZachovává si mazivost během dlouhého výměnného intervaluZachovává si mazivost během dlouhého výměnného intervaluVynikající střihová stabilita

Specifikace a schválení

API SJ/CFAPI SJ/CF

Vlastnosti

Vlastnosti Typické hodnoty

0,892Hustota při 15°C [g/cm3]

117,0Kinematická viskozita při 40 °C [mm2/s]

13,2Kinematická viskozita při 100 °C [mm2/s]

102Viskozitní index

-24Bod tekutosti [°C]

240Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland ) [°C]

7,6Číslo celkové alkality (BN) [mg KOH/g]

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

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

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 4T 30/40
motorový olej pro malou zahradní techniku

Informace pro objednání

Kód nomenklatury 27101981

SAP kód a balení:
MOL Dynamic Garden 4T 30/40 0,6L BRO 0,6 l plastová láhev13301099

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
Zákaznický a technický servis : Tel.: + 420 241 080 855, 843, 821 mobil: 602 578 385 ; Fax : + 420 241 080 878
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