
 

 
 

Opis produktu 

Wykracza poza zatwierdzenia NMMA 

Motex 2T Outboard jest niezawodnym olejem do 

dwusuwowych silników zaburtowych, opracowanym na 

bazie najwyższej jakości mineralnych olejów bazowych, 

wysokiej jakości detergentów niezawierających popiołu, a 

także dodatków dyspergujących oraz zapewniających 

wysoką temperaturę zapłonu. Szybko miesza się z 

benzyną w niskich temperaturach.  

Motex Outboard 2T posiada licencję National Marine 

Manufacturers Association (NMMA) TC-W3
®
. 

Utrzymuje moc i wydajność silnika dzięki zachowaniu 

jego czystości  

Olej Motex 2T Outboard zapewnia wysokiej klasy ochronę 

silników zaburtowych działających w warunkach wysokich 

prędkości i temperatur. Motex 2T Outboard chroni ściany 

cylindra przed zatarciem, a zaawansowana formuła 

dodatków zapobiega również powstawaniu laków i sadz w 

wyniku utleniania w wysokich temperaturach. Dzięki temu 

świeca zapłonowa pozostaje czysta, kanał wylotowy jest 

drożny, a pierścień tłoka nie zaciera się.   

Ten solidny i niezawodny olej maksymalizuje moc 

użyteczną silnika, zapobiegając przedwczesnemu 

powierzchniowemu zapłonowi oraz tworzeniu się rdzy i 

innych szkodliwych produktów korozji silnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten niezawodny olej maksymalizuje moc użyteczną 
silnika, zapewnia mu wyjątkową czystość oraz 
zapobiega tworzeniu się rdzy i innych szkodliwych 
produktów korozji 

 

  

Motex
®

 2T Outboard  
Olej do silników dwusuwowych zaburtowych 

Zalety produktu 



 Motex® 2T Outboard ─ ciąg dalszy 

Chevron nie bierze odpowiedzialności: za jakiekolwiek straty oraz szkody powstałe wskutek używania tego produktu niezgodnie z przeznaczeniem opisanym 
w Karcie Produktu. 
Zdrowie, bezpieczeństwo, przechowywanie i ochrona środowiska: zgodnie z aktualnie dostępnymi informacjami nie przypuszcza się, żeby produkt mógł 
powodować negatywne skutki oddziaływania na zdrowie, w przypadku kiedy jest używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z informacjami zawartymi 
w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. Karty Charakterystyki dostępne są na życzenie w lokalnym biurze handlowym lub poprzez stronę 
internetową. Produkt ten nie powinien być używany niezgodnie z przeznaczeniem. W postępowaniu ze zużytym produktem zadbać o ochronę środowiska 
naturalnego i zastosować się do lokalnych przepisów. 
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Zastosowania 

• Dwusuwowe silniki chłodzone wodą, wymagające oleju 

z normą NMMA TC-W3TM, TC-WII lub TC-W 

• Silniki dwusuwowe na gotową mieszankę oraz silniki 

dwusuwowe z wtryskiem oleju 

• Możliwość mieszania z każdym typem benzyny 

(ołowiowej i bezołowiowej); nie wykazuje skłonności do 

żelowania 

• Przeznaczony do użytku we wszystkich proporcjach 

paliwa do oleju zalecanych przez producentów silników 

• Odpowiedni do większości silników dwusuwowych 

chłodzonych powietrzem, jednak nie może być 

stosowany w bardzo wymagających zastosowaniach  

takich jak w skutery śnieżne i piły łańcuchowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

Normy, zatwierdzenia i zalecenia 

Zgodność ze standardami 

• NMMA TC-W3
®
 RL-29102E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane Typowe 

Test Metody badań Wartość 

Gęstość w temperaturze 15°C, kg/l ASTM D4052 0,871 

Lepkość kinematyczna w temp. 40°C, mm
2
/s ISO 3104 54 

Lepkość kinematyczna w temp. 100°C, mm
2
/s ISO 3104 8,8 

Temperatura płynięcia, °C ISO 3016 -39 

Temperatura zapłonu PM, °C ASTM D0093 100 

Całkowita liczba zasadowa TBN, mg KOH/g ISO 3771 10 

Popiół siarczanowy, %wt ASTM D0874 <0,01 

Barwa Wizualnie Niebieska 

Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach 
dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu. Powyższa Karta Produktu zastępuje 
wszelkie poprzednie wersje Karty Produktu i zawarte w nich informacje. 


