
WWW.SYST.CZ

SYST 2T

Popis

SYST 2 T je 100% syntetický olej prémiové kvality ur ený k mazání benzinových dvoutaktních motor . Je vyrobený z vybraných základových olej  na 
bázi polyalfaolefin  skupiny III, s nejmodern jší technologií aditivace. Navržen je tak, aby vyhovoval t m nejtvrdším provozním podmínkám. Pro 
usnadn ní identifikace je olej obarven erven .

Vlastnosti

SYST 2T lze použít prakticky ve všech dvoutaktních motocyklových a motokárových motorech, stejn  tak v motorech u lesní, domácí a zahradní 
techniky. Je ur en pro systémy vst ikování oleje i premix systémy. Jeho výhodami jsou:  
• Maximalizuje zajišt ní mazání v širokém rozsahu teplot 
• Doporu en pro rychlé startování i za velmi chladných podmínek, nebo po dlouhém období ne innosti motoru 
• Silný olejový film a vylepšená stabilita produktu zajiš ují dlouhodobou ochranu motoru 
• Speciáln  vyvinuté složení, které zp sobuje minimální tvorbu kou e 
• Udržuje istý motor minimalizováním usazenin, díky mimo ádn  nízkému obsahu popele

Specifikace

API TC+; JASO M345 FD; ISO-L-EGD; TISI; APRILIA DFI

Parametry
Parametr Jednotka Hodnota Metoda

Kinematická viskozita p i 40 °C  mm2/s 55 ASTM D – 445

Viskozitní  index - 125 ASTM D – 2270

Bod vzplanutí °C 250 ASTM D – 92

Bod tuhnutí °C -35 ASTM D – 97

Hustota p i 15 °C kg/m3 0,875 ASTM D – 4052

TBN (mg KOH/g) > 1,0 ASTM D – 2896

P i používání tohoto produktu dbejte na doporu ení výrobc  za ízení.  
Použijte mísící pom r palivo/olej podle specifikace výrobce motoru. 
V p ípad  nejasností kontaktujte našeho obchodního zástupce.

Jedná se o informativní údaje. V p ípad  reklamace je nutné postupovat v souladu se všeobecnými dodacími podmínkami. Další informace jsou obsaženy v listu s bezpe nostními údaji. 
Ochrana zdraví: P i zacházení s mazivy je t eba dbát na všeobecná pravidla ochrany p i práci, viz list s bezpe nostními údaji. 
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