ELF MOTO2 OFF ROAD
Kaksitahtimoottoriöljy
AVAINTIEDOT
•

MOOTTORIPYÖRILLE

•

KAKSITAHTIMOOTTORIÖLJY

•

SYNTEETTINEN PERUSÖLJY

•

KANSAINVÄLISET LUOKITUKSET





API TC
JASO FD
ISO L-EGD

•

TASO

KÄYTTÖKOHTEET
ELF MOTO2 OFF ROAD on moottoriöljy, jota suositellaan erityisesti erilaisiin kaksitahtimoottoripyöriin, kansainvälisten API TC-,
JASO FD- ja ISO L-EGD -standardien mukaisesti.
ELF MOTO2 OFF ROAD -moottoriöljyä suositellaan sekä kaupunki- että maantieliikenteeseen, ja se sopii myös haastavaan
maastoajoon. ELF MOTO2 OFF ROAD -moottoriöljyn koostumus on yhteensopiva lyijyttömien polttoaineiden kanssa. Tuote on
esisekoitettu, jolloin se soveltuu sekä tuorevoitelulaitteisiin että sekoitettavaksi polttoaineesen. Annostele öljysuhde valmistajan
suositusten mukaan.
ELF MOTO2 OFF ROAD -moottoriöljyn perusöljy on yhdistelmä laadukkaita synteettisiä ja mineraalipohjaisia öljyjä. Se tarjoaa
hydrodynaamisen voitelun ja säilyttää moottorin tehon ja alkuperäisen suorituskyvyn. Valittu öljyn viskositeetti ja käytetyt
liuottimet helpottavat voiteluaineen ja polttoaineen sekoitettavuutta myös silloin, kun poltto- ja voiteluaine syötetään erillisistä
tankeista.

EDUT KÄYTTÄJILLE
•

Puhdas palaminen: seoksen puhdas palaminen takaa lisäaineiden ja perusöljyjen lämpöhajoamisen.
ELF MOTO2 OFF ROAD estää pakokanavien tukkeutumista sisältämiensä lisäaineiden ja tasapainoisten perusöljyjen ansiosta.

•

Suojaa, tehoa, kestävyyttä: Tarkoin valitut lisäaineet estävät liikkuvien osien kulumisesta johtuvan heikkenemisen. Takaa
moottorin pitkän käyttöiän ja vähentää huoltokustannuksia (huolto ja korjaus).

www.elfmoto.com

OMINAISUUDET*

Testi

Yksikkö

Tulos

Ominaispaino lämpötilassa +15 °C

kg/m3

869

Sulfaattituhkapitoisuus

% painosta

0,07

Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa +40 °C

mm2/s

76,1

Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa +100 °C

mm2/s

10,9

Jähmepiste

°C

–21

Leimahduspiste (Cleveland)

°C

114

Väri

-

sininen

*Yllä mainitut arvot edustavat normaalia toleranssivaihtelua tuotannon aikana, eikä niitä tule pitää teknisinä tietoina.

KÄYTTÖSUOSITUKSET
Tarkista soveltuvuus ajoneuvon huolto-oppaasta ennen käyttöönottoa. Tämä voiteluaine on suunniteltu kaksitahtimoottoreille,
joissa on tuorevoitelujärjestelmä. Sitä voidaan käyttää myös seoksen osana valmistajan suosittelemalla seossuhteella.
Tuotetta ei saa säilyttää yli +60 °C:ssa. Se tulisi pitää poissa auringonpaisteesta, kovasta kylmyydestä ja äärimmäisistä
lämpötilavaihteluista.
Pakkausta ei tule altistaa säälle, jos mahdollista. Muussa tapauksessa tynnyrit tulee asettaa vaaka-asentoon, jotta voidaan
välttää veden pääsy tuotteen joukkoon ja tuotetarrojen vahingoittuminen.

TERVEYS, TURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖ
Tarjolla olevien myrkyllisyystietojen perusteella tämän tuotteen ei tulisi aiheuttaa mitään haitallisia terveysvaikutuksia, kun sitä
käytetään sille tarkoitetussa käyttökohteessa ja käyttöturvallisuustiedotteen suositusten mukaisesti. Käyttöturvallisuustiedote
voidaan pyytää paikalliselta jälleenmyyjältä tai ladata osoitteesta www.quickfds.com.
Tätä tuotetta ei tule käyttää muihin kuin sille määriteltyihin tarkoituksiin.
Kun hävität tuotepakkauksen käytön jälkeen, muista suojella ympäristöä ja noudattaa paikallisia
määräyksiä.
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Tämän voiteluaineen käyttäminen suositusten mukaisesti ja sen aiottuun käyttötarkoitukseen ei aiheuta mitään erityisiä vaaroja.
EU:n voimassa olevan lainsäädännön vaatimukset täyttävän käyttöturvallisuustiedotteen saat tuotteen paikalliselta myyntiedustajalta tai
lataamalla osoitteesta www.quick-fds.com.

