
 

 
 

Opis produktu 

Motex 2T jest wysokiej jakości olejem przeznaczonym do 

lądowych silników dwusuwowych, chłodzonych 

powietrzem, pracujących przy małym lub średnim 

obciążeniu, np. do lekkich motocykli, motorowerów i 

kosiarek do trawy. 

Formuła oleju Motex 2T oparta jest na mieszaninie oleju 

bazowym typu SN(solvent neutral ), i bright stock oraz 

pakiecie dodatków o małej zawartości popiołu. 

 

Korzyści dla klienta 

• Dodatki o niskiej zawartości popiołu ograniczają 

zabrudzenia świecy, zwiększając jej trwałość  

• Odpowiedni skład oleju zapewnia ochronę przed 

zużyciem łożysk i zatarciem tłoków 

• Zapobiega niedrożności i korozji układu wydechowego 

• Sprzyja ochronie przed zapiekaniem pierścieni w 

wysokich temperaturach oraz odkładaniem się osadów 

na skutek przedwczesnego zapłonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Zwiększona trwałość świecy zapłonowej 

• Ochrona łożysk oraz tłoków 

• Zapobieganie niedrożności i korozji układu 
wydechowego 

• Ochrona przed zapiekaniem pierścieni i 
przedwczesnym zapłonem 

Zgodność z wybranymi normami technicznymi, 
włączając: 

API JASO 

ISO  

 

  

Motex
®

 2T 
Olej do silników dwusuwowych o 
dowiedzionej skuteczności 

Zalety produktu 



Motex® 2T ─ 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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Zastosowanie 

• Lądowe dwusuwowe silniki chłodzone powietrzem o 

małej i średniej mocy, w tym silniki lekkich motocykli, 

motorowerów i kosiarek do trawy 

• Motex 2T powinien być stosowany w stosunku 50/1 

paliwa do oleju, jednakże należy przestrzegać zaleceń 

producentów silników w przypadku wskazania innego 

dozowania. 

• Motex 2T jest mieszalny z benzyną i przystosowany 

jest również do samodzielnego przygotowania 

mieszanki jak i do smarowania układów smarowania 

łożysk bez demontażu piast z osi. Zaleca się 

stosowanie przy łagodnych temperaturach 

zewnętrznych 

• Olej nie jest zalecany do silników zaburtowych, pilarek 

i innych urządzeń pracujących pod dużym 

obciążeniem, silników dwusuwowych na paliwo CNG 

lub LPG ani silników dwusuwowych z katalizatorem 

• Nie zaleca się stosować w miejscach, gdzie 

wymagana  jest klasa  API SL, takich jak współczesne 

silniki motocykli wyprodukowanych w ostatnich 10-15 

latach 

 

 

Normy, zatwierdzenia i zalecenia 

Zgodność ze standardami 

• API TC 

• JASO FB 

• ISO      EGB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane Typowe 

Właściwości Metody badań Wartość 

Klasa lepkości  SAE F/M 1 

Gęstość w temperaturze 15°C, kg/l ASTM 4052 0,878 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 
40°C, mm

2
/s 

ASTM D445 78 

Lepkość kinematyczna w temperaturze 
100°C, mm2/s 

ASTM D445 10,1 

Wskaźnik lepkości ASTM D2270 144 

Temperatura krzepnięcia, °C ASTM D97 -6 

Temperatura zapłonu COC, °C ASTM D92 154 

Popiół siarczanowy, %wt ASTM D874 0,08 

Barwa Wizualnie Bursztynowa 

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. 


