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Marine 2T DFI Motor Oil
Descrição
Óleo para motores parcialmente sintético a dois tempos de alto rendimento desenvolvido para o sector
naval. Especialmente para as elevadas exigências dos
motores de injecção directa da mais nova geração.
Com excelentes características de protecção do motor e contra a corrosão. Garante um funcionamento
sem problemas em qualquer situação de carga. Garante uma lubrificação ideal, mesmo em condições de
temperaturas elevadas. Garante uma limpeza perfeita do motor e dos pistões. Combustão com pouco fumo. Com TC-W3 Performance.

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

Especificações e autorizações:

Campos de utilização
Recomendado e testado para motores Evinrude ETec, assim como motores a dois tempos Mercury DFI.
Também se adequa perfeitamente para todos os outros motores a dois tempos e motores DFI a dois tempos.
Para lubrificação por mistura e separada.

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

NMMA TC-W3®

Embalagens disponíveis
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

7,0 mm²/s
ASTM D 7042-04

Índice de viscosidade

150
DIN ISO 2909

Ponto de fluidez

-39 °C
DIN ISO 3016

Ponto de inflamação

120 °C
DIN ISO 2592

Índice de base total

4,4 mg KOH/g
DIN ISO 3771

Número de cor (ASTM)

L 0,5
DIN ISO 2049

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Alemanha

5 l Jerrycan plástico

25063
BOOKLET

20 l Jerrycan plástico

25064
D-GB

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

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Serviço de hotline: 0800/8323230
Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.de

