Informações sobre o produto
Marine 2T DFI Motor Oil
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Descrição
Óleo para motores a 2 tempos de alto rendimento
parcialmente sintético especialmente desenvolvido
para o sector naval. Adaptado às exigências
complexas dos motores de injecção directa da mais
nova geração. Destaca-se pela elevada protecção do
motor e contra a corrosão e garante um
funcionamento sem problemas em todas as
circunstâncias de carga. Garante uma lubrificação
ideal mesmo a temperaturas elevadas, ao mesmo
tempo que permite a limpeza máxima do motor e dos
pistões e uma combustão sem fumo.

por mistura e separada.

Nota
Adequado para a relações de mistura:

Características

- excelente protecção contra a corrosão
- limpeza óptima do motor
- lubrificação ideal em todas as condições de
funcionamento
- para lubrificação separada ou mista

1:30

Autorizações

Utilização

NMMA TC-W3®

A LIQUI MOLY também recomenda este produto
para veículos ou grupos para os quais se
exigem as seguintes especificações ou
números de peças originais de reposição
Evinrude E-Tec Engines • ISO L-EGC • ISO L-EGD •
JASO FC • JASO FD • Mercury DFI 2 stroke Engines

Dados técnicos
Densidade a 15°C

0,865 g/cm³
DIN 51757

Viscosidade a 40°C

37,5 mm²/s
ASTM D 7042-04

Viscosidade a 100 °C

7 mm²/s
ASTM D 7042-04

Índice de viscosidade

150
DIN ISO 2909

Ponto de fluidez

-39 °C
DIN ISO 3016

Ponto de inflamação

104 °C
DIN ISO 2592

Índice de base total

4,4 mg KOH/g
DIN ISO 3771

Côr / aspecto

red

1:50
1:100

Como no óleo para motores a 2 tempos, usual para
lubrificação por mistura ou separada. Respeitar as
proporções de mistura indicadas por cada fabricante.

Embalagens disponíveis
1 l Jerrycan plástico

25088
D-BOOKLET

5 l Jerrycan plástico

25063
D-BOOKLET

A nossa informação baseia-se em estudos
cuidadosos e pode ser considerada fiável,
contudo só pode aconselhar sem compromisso.

Campos de utilização
Recomendado e testado para motores Evinrude E-Tec,
assim como motores a dois tempos Mercury DFI. Pode
ser aplicado nas relações de mistura de 1:30, 1:50 ou
1:100. Também para todos os outros motores a 2
tempos e motores DFI a 2 tempos. Para lubrificação
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