Gazpromneft Moto 2T
Бензинови малолитражни двигатели

Висококачествени минерални базови
масла

Двигателно масло

Защита на детайлите от отлагания

Нископепелно масло

Описание
Gazpromneft Moto 2T е моторно масло, предназначено за използване в двутактови бензинови
двигатели на превозни средства (мотоциклети, скутери, мотопеди, моторни шейни), градинско
оборудване (косачки за трева, култиватори, генератори, мотопомпи, снегорини) и ръчни
моторни инструменти. Благодарение на използването на основа за дълбоко почистване и
пакет от нископепелни добавки, маслото притежава високи противоизносни свойства и
ефективно защитава двигателя и изпускателната система от сажди и въглеродни отлагания.

Предимства
• Намалява образуването на отлагания в двигателя и изпускателната система поради високата
ефективност на изгарянето.
• Стабилна работа на запалителната система, защитава частите на двигателя от прегряване и
износване поради ниското съдържание на пепел.
• Намалява отлаганията за сметка на миещите свойства на маслото.
• Бързо приготвяне на горивно-маслената смес поради високата разтворимост на маслото в
бензин.
• Защита на околната среда и здравето на оператора чрез намаляване на отработения дим.

Приложение

• Превозни средства, градинско оборудване и ръчни моторни инструменти, оборудвани с
двутактови бензинови двигатели.
• Двутактови бензинови двигатели със и без автоматична система за подаване на масло,
изискващи моторни масла от клас JASO FB, ISO-L-EGB.

Физико-химически характеристики

Показател

Метод

Gazpromneft Moto 2T

Кинематичен вискозитет
при 100 °С, мм²/с

ASTM D 445

8.4

Температура на течливост, °С

ГОСТ 20287

-20

Сулфатна пепел, %

ГОСТ 12417

0.06

Плътност
при 20 °C, кг/м³

ASTM D 4052

880

Вискозитетен индекс

ASTM D 2270

93

ASTM D 92

186

Пламна температура в отворен тигел, °С

Спецификации
• JASO FB
• ISO-L-EGB

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с
международните стандарти
ISO 9001

ООО „Газпромнефт – смазочни
материали”
117218, гр. Москва, ул.
Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

ISO 14001

ISO/TS 16949

OHSAS 18001

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във
връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може
да бъде променена.
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за
безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на
компанията.
Е-mail: service@maslagaz.com 01/2018

