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2-Takts motorolie  
 
Petro-Canada’s 2-Takts olie er en  

kvalitetsolie formuleret til at give 
fremragende ydeevne i luftkølede  
2-Takts motorer. Olien er specielt 

velegnet til olieindsprøjtnings og 
forblandet benzin motorer. 

 
2-Takts olien er tilsat en low-ash 
additiv pakke der giver fremragende 

beskyttelse mod rivninger, slid og 
forlænger motorens levetid. Et nøje 

tilpasset aske niveau minimere 
chancerne for afsætninger på 
tændrørene og for tidlig tænding. 

  

Egenskaber 
  

• Minimerer afsætningerne i 

motoren og hindrer tilstopninger 
i udstødningsportene. 

• Har fremragende beskyttelse 
mod slid og rivninger.  

• Giver glimrende beskyttelse mod 

rust og korrosion. 
• Let blandbar med benzin ned til -

40ºC. 
• Formuleret til olieindsprøjtnings 

såvel som forblandede 
benzin/oliesmurte motorer  

• Mindsker røgudviklingen 

• Tilsat farvestof der letter 
identifikationen af olie/benzin 

blandinger.  

 
 

 

 

 

 

 

 
Anvendelsesmuligheder 
 
Petro-Canadas 2-Takst olie med et lavt 
aske indhold der opfylder følgende 

specifikationer: API TC, ISO E-GB, 
JASO FB. Den er specielt velegnet til  

luftkølede 2-taksts motorer brugt i 
motorcykler, knallerter, græsslå-  
maskiner og kædesave. Den er 

velegnet til brug i olie sprøjtnings og 
forblandede motorer ved et 

blandingsforhold mellem benzin og olie 
der hedder: 50:1. 
 

Petro-Canda’s 2-Takst olie opfylder de 
nyeste krav fra ”Society of Automotive 

Engineers” hvad angår pumpbarhed og 
blandbarhed på Niveau 4 og kan 
således pumpes og blandes ned til        

-40ºC.   
 

           (mL) olie tilført antal liter benzin 

Blandeforhold 5 l 10 l 25 l 

16 : 1 
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TYPISKE PRODUKT DATA 
 
Egenskaber Test Metode 2-Takst motorolie 

Performance Level  API TC / ISO E-GB / JASO FB 

SAE Fluidity/Miscibility Number v/ ºC D4682 F/M4 v/ -40ºC 

Density v/ 15ºC, kg/L D4052 0,880 

Colour  Blue/Green 

Kinematic Viscosity , cSt v/ 40ºC 

                             , cSt v/ 100ºC    

D445/2161 21,1 

4,5 

Viscosity Index D2270 127 

Brookfield Viscosity, cP v/ -40ºC D2983 11.600 

Pour Point, ºC D97 <-54 

Sulphated Ash, wt % D874 0,12 

Total Base Number D2896 0,76 

Værdierne beskrevet ovenover er typiske produktions data. 


