ELF MOTO2 TECH
Kaksitahtimoottoriöljy
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KÄYTTÖ MOOTTORIPYÖRÄSSÄ
2

ELF MOTO TECH on moottoriöljy, jota suositellaan erityisesti erilaisiin huipputehokkaisiin kaksitahtimoottoreihin kansainvälisten
API TC-, JASO FD- ja ISO L-EGD -standardien mukaisesti.
ELF MOTO2 TECH soveltuu sekä vaativimpiin kaupunkiliikenneolosuhteisiin että kestävyyttä edellyttäviin maastoajoihin. Se
suojaa moottoria erittäin tehokkaasti ja sopii käytettäväksi äärimmäisissä käyttöolosuhteissa. ELF MOTO2 TECH on
yhteensopiva lyijyttömien polttoaineiden kanssa. Tämä huippulaadukas moottoriöljy on todellinen tehoeliksiiri moottoripyörällesi.
Se on suunniteltu erittäin helppokäyttöiseksi: öljy on esisekoitettu ja sininen, jolloin voiteluaineen sekoitus ja tunnistus helpottuu.
Öljysuhde tulee annostella valmistajan suositusten mukaan.
ELF MOTO 2 TECH on huipputekninen 100 % synteettinen moottoriöljy, joka tarjoaa turvallisuutta ja suorituskykyä huippuluokan
moottoreille jopa äärimmäisissä käyttöolosuhteissa. Esteripohjainen koostumus. Tämä tuote on läpäissyt vaativat testit. Elf on jo
vuosien ajan ollut kansainvälisesti johtavassa asemassa tribologian erikoisosaamisen ja innovaation saralla,
joten sen tiedot ja kokemus takaavat ELF MOTO2 TECH -moottoriöljyn huippulaadun. Koostumus täyttää kansainväliset
vaatimukset.

EDUT KÄYTTÄJILLE
•

Erinomainen voitelu ja teho: ELF MOTO2 TECH -moottoriöljyssä käytettävät lisäaineet tarjoavat jatkuvan ja tasaisen
hydrodynaamisen voitelun. Tämä mullistava öljy lisää moottorin tehoa kaikissa, jopa äärimmäisissä, käyttöolosuhteissa. ELF
MOTO2 TECH -moottoriöljyn voitelukyky ylittää tiukimpien kansainvälisten luokitusten vaatimukset.

•

Optimaalinen suoja, kulumisen esto ja karstoittumisen esto: ELF MOTO2 TECH pitää osat puhtaina ja vähentää kitkaa.
Täyssynteettiset perusöljyt lisäävät moottoriöljyn kulumissuoja- ja karstoittumattomuusominaisuuksia. Moottorisi osia suojaa
jatkuva öljykalvo. Tuloksena on erittäin miellyttävä ajokokemus ja moottoriäänien merkittävä väheneminen.

•

Ympäristöä kunnioittava: ELF MOTO2 TECH on ympäristöystävällinen ja puhdas voiteluaine. Se on valmistettu osittain
hajoavien täyssynteettisten öljyjen valikoimasta. Lisäksi sen huippulaatuiset lisäaineet vähentävät terveydelle ja ympäristölle
haitallisia päästöjä.

www.elfmoto.com

OMINAISUUDET*

Testi

Yksikkö

Tulos

Ominaispaino lämpötilassa +15 °C

kg/m3

880

Sulfaattituhkapitoisuus

% painosta

0,12

Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa +100 °C

mm2/s

11,3

Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa +40 °C

mm2/s

75,3

Jähmepiste

°C

–36

Leimahduspiste (Cleveland)

°C

108

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 valmiin 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.

