
MOL Arol 2T
olej pro dvoutaktní motory

MOL Arol 2T je předředění dvoutaktní motorový olej pro všeobecné použití vyrobený z vysoce rafinovaných
minerálních základových olejů a přísad, které zabraňují oxidaci, korozi, opotřebení a usazeninám. Doporučený
směšovací poměr je 1:50. MOL Arol 2T se nedoporučuje používat ve směsi, kterou jsou mazány dvoutaktní motory
pracující s palivy obsahujícími bioetanol (E85).

Použití

Dvoutaktní benzínové motory osobních vozidel a motocyků starších
konstrukcí mazané směsí oleje a benzínu nebo přímým vstřikováním

Dvoutaktní benzínové motory osobních vozidel a motocyků starších
konstrukcí mazané směsí oleje a benzínu nebo přímým vstřikováním

Vlastnosti a výhody

Obsahuje speciální přísadyDokonale mísitelný s palivemDokonale mísitelný s palivemObsahuje speciální přísady

Dobrá čisticí schopnostUdržuje součásti motoru čisté a brání zanášení zapalovacích svíčekUdržuje součásti motoru čisté a brání zanášení zapalovacích svíčekDobrá čisticí schopnost

Specifikace a schválení

API TAAPI TA

Vlastnosti

Vlastnosti Typické hodnoty

0,868Hustota při 15°C [g/cm3]

76,5Kinematická viskozita při 20 °C [mm2/s]

31,0Kinematická viskozita při 40 °C [mm2/s]

-24Bod tekutosti [°C]

105Bod vzplanutí v otevřeném kelímku (Cleveland ) [°C]

0,23Sulfátový popel [%(m/m)]

Vlastnosti v tabulce jsou typické hodnoty produktu a nepředstavují specifikaci.

Pokyny pro manipulaci a skladování

Skladujte v originálních obalech na suchých a dobře větraných místech. Chraňte před přímým ohněm a jinými zdroji
zapálení a před přímým slunečním zářením.
Běhěm transportu, skladování a užívání produktu dodržujte pracovně–bezpečnostní pokyny a ekologická pravidla
vztahující se k ropným produktům.
Pro podrobnější informace si vyžádejte List bezpečnostních údajů produktu.
Motorové oleje jsou komplexně formulované výrobky a jejich dodatečná aditivace je nežádoucí a může způsobit
nepředvídatelné problémy. V takovém případě výrobce ani prodejce nenesou zodpovědnost za vzniklé 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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