Motex S Outboard
®

Motorolien

Toepassing
• wordt aanbevolen voor het gebruik in
buitenboordmotoren en in andere 2-takt toepassingen
zoals bijvoorbeeld kettingzagen,
• is een zelfmengende olie die aan de brandstof wordt
toegevoegd in een mengverhouding conform de
aanbevelingen van de fabrikant,
• geschikt voor gebruik in variabele olie-injectie systemen.

Kwaliteitsniveau
• geformuleerd voor het gebruik in watergekoelde
buitenboordmotoren, Motex S Outboard heeft een TC-W3
licentie van het National Marine Manufacturers
Association (NMMA) onder het nummer RL-34200G
• geschikt voor 2-takt water- en de meeste luchtgekoelde
buitenboordmotoren die NMMA TC-W3TM, TC-WII of
TC-W oliën vereisen.
• Motex S Outboard is een biologisch afbreekbaar product
volgens de CEC L-33-A-93 test.
• Motex S is geformuleerd om aan de strikte eisen van
NMMA TC-W3 voor watergekoelde 2-takt motoren te
beantwoorden, en beantwoordt aan de
mengbaarheidseisen van SAE FM graad 3.

Bijzondere Eigenschappen en
Voordelen
• beperkt slijtage tot een minimum,
• houdt de motor uitzonderlijk schoon en voorkomt bougievervuiling,
• garandeert een probleemloze werking van de motor,
• is biologisch afbreekbaar,
• is een zelfmengende 2-takt motorolie en mengt op een
snelle en eenvoudige wijze met benzine: voldoet aan de
test SAE FM grade 3.

Sterke punten product
Motex S Outboard is een hoogwaardige, biologische
afbreekbare 2-takt motorolie op basis van een
synthetische ester voor buitenboordmotoren.

Motex® S Outboard ─ Vervolg

Samenstelling
Motex S Outboard is samengesteld uit een
hoogwaardige synthetische ester met zorgvuldig
geselecteerde asvrije toevoegingen.

Typische eigenschappen
Test

Testmethoden

Resultaten

Dichtheid bij 15°C, kg/l

ASTM D4052

0.959

Kin viscositeit, 40°C, mm2/s

ISO 3104

44

Kin viscositeit, 100°C, mm2/s

ISO 3104

7.8

Stolpunt, °C

ISO 3016

-39

Vlampunt PM, °C

ASTM D93

112

TBN, mg KOH/g

ISO 3771

8.2

Sulfaatas, % m

ASTM D0874

<0.01

Kleur

visueel

blauw

Toxicologie en Gezondheid De algemeen geldende voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het gebruik van smeeroliën moeten in acht worden genomen.
Langdurig en overmatig contact met de huid moet worden vermeden. Een goede persoonlijke hygiëne is vereist. Voor nadere informatie verwijzen wij U naar
het beschikbare veiligheidsinformatieblad.
De verstrekte informatie in de specifieke gegevens is geen specificatie, maar is een indicatie gebaseerd op de huidige productie en kan beïnvloed worden door
toegestane productietoleranties. Het recht op aanpassingen is voorbehouden. Dit vervangt alle vorige edities en de hierin weergegeven informatie.

Waarschuwing
• Bij het mengen van Motex S Outboard met benzine
moet men voorzichtig te werk gaan om brand-en
explosiegevaar te vermijden.

Disclaimer Chevron is niet verantwoordelijk voor verlies of geleden schade als gevolg van gebruik van dit product voor andere toepassingen dan de
toepassingen die in product-datasheets specifiek worden vermeld.
Gezondheid, veiligheid, opslag en milieu Op basis van de huidige beschikbare informatie wordt dit product niet geacht negatieve effecten op de gezondheid
te hebben, indien het voor de juiste toepassing en in overeenstemming met de aanbevelingen in de Material Safety Data Sheet (MSDS) wordt gebruikt.
MSDS-en zijn op aanvraag bij uw plaatselijke verkooppunt of via internet beschikbaar. Dit product mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan
hetgeen waarvoor het bedoeld is . Houd rekening met het milieu en neem de plaatselijke regelgeving in acht bij het afvoeren van het gebruikte product.
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