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                                                      ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ 

Това масло е специално разработено за смазване на четири-тактови мотоциклетни двигатели, така че, 

приплъзването, залепването и/или твърдата работа на дисковете на съединителя да останат в миналото. 

Това масло е разработено и тествано в близко сътрудничество с най-важните производители на 

мотоциклети и вече е показало своите качества и преимущества на практика. 

 

                                                                           ПРЕДИМСТВА 

- Висок и стабилен вискозитетен индекс. 

- Оптимални свойства на триене. 

- Силни противоизносни, антикорозионни и антипенни способности. 

- Много добър детергентен и дисперсен ефект. 

 

                                        СПЕЦИФИКАЦИИ И ПОКАЗАТЕЛИ 

Задоволява следните спецификации 

API SL 

JASO MA/MA2 
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         ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ 
  

За работа и складиране, запознайте се със съдържанието на листа за безопасност. В него ще 

научите и мерките за първа помощ в случай на инцидент. 

При нужда, обърнете се към търговския представител на UNIL, за да Ви предостави копие от 

листа. 

Събирането и третирането на отработеното масло трябва да се извършва в съответствие с 

местното законодателство и утвърдените правила за управление на отпадъците.  

Съхранение: до 3 години, в неразпечатана оригинална опаковка в затворено помещение. 
 

                                                ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  МЕРНА ЕДИНИЦА       МЕТОД  ТИПИЧНИ СТОЙНОСТИ 

Плътност при 15°С                        kg/l           ASTM D4052                0,847 
Кинематичен вискозитет
 при   40°С  

 

          
                    mm²/s. 

      
          ASTM D7279 

      
                110 

Кинематичен вискозитет
 при   100°С  

 

 
                   mm²/s. 

 
          ASTM D7279 

  
                 17 

Вискозитетен индекс               -           ASTM D2270                  160 
Пламна температура 
(СОС) 

             °C         
          ASTM D 92 

                242 

Температура на течливост              °C           ASTM D7346                 -24 
Обща алкалност (TBN)          mg KOH/g           ASTM D 2896                  7,7 
Съдържание на сулфатна 
пепел 

         % тегло                  0,94 

Средните стойности на посочените по-горе типични характеристики са дадени само за информация! 
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