
Metabond 2T észter bázisú 
szintetikus motorolaj 

 
A Metabond 2T egy magas műszaki tartalmú, 100%-ban szintetikus, észter bázisú motorolaj két-
ütemű motorokhoz. A legmodernebb összetétel biztosítja a motor tisztaságát és teljesítményének 
állandóságát. A legkiválóbb alapolaj és adalékok biztosítják a motor ideális működését hosszan 

tartó és/vagy szélsőséges extrém üzemeltetési körülmények között is. 

 
FELHASZNÁLÁS 
 
Alkalmazás 
A Metabond 2T szintetikus motorolajat kifejezetten igényes mechanikájú kétütemű motorok számára 
fejlesztették ki, elsősorban kétütemű robogókhoz és mopedek számára. Kék színe segít megkülönböztetni 
a kenőanyagot és a már kész keveréket. 
 
Ajánlás 
Ez a termék a városi forgalom nehéz körülményeihez (hőhatások) és minden más területen való 
felhasználáshoz (off-road) ajánlott. 
 
Felhasználási javaslat 
A Metabond 2T szintetikus motorolaj összetétele kompatibilis az ólommentes üzemanyaggal és óvja a 
katalizátorokat. A termék hígítatlan, így egyaránt jól alkalmazható kényszer- és keverékolajozáshoz. A 
keverési arány beállításakor minden esetben a gyártók előírásait kell figyelembe venni. 
 

SPECIFIKÁCIÓK 
 
100% szintetikus 
A Metabond 2T szintetikus motorolaj teljesen szintetikus észter bázisolajból készült, biztosítva ezzel a 
motor maximális teljesítményét és hosszú élettartamát. 
 
Nemzetközi szabványok API TC 

ISO-L-EGD Anti-deposit technology 
JASO FD Smokefree 

 
A detergencia, és a kipufogó rendszer tisztasága meghaladja az ISO-L-EGD specifikáció által megkövetelt 
szintet. 
 
A Metabond 2T szintetikus motorolaj teljesen szintetikus összetevői láthatóan csökkentik a kipufogáskor 
keletkező füstöt és kiemelkedő tisztító hatással rendelkezik. 
 
A Metabond 2T szintetikus motorolaj meghaladja az API TC szintet, ami a főbb nemzetközi 
motorkerékpár gyártók által megkövetelt minőségi szint. 
 

ELŐNYÖK 
 
- A forradalmian új technológiával rendelkező Metabond 2T szintetikus olaj megnöveli a motor erejét, 

teljesítményét. 
 
- Az alkatrészeket tisztán tartja, a lerakódást gátolja, kiemelkedően csökkenti a kopást és a súrlódást. 
 
- Részben biológiailag lebomlik, csökkenti a károsanyag kibocsátást, így tiszta és környezetbarát. 
 

JELLEMZŐ ÉRTÉKEK 
Teszt-módszer Mértékegység Érték 

Sűrűség, 15°C-on kg/m3 880 

Szulfáthamu tartalom tömeg% 0,12 

Kinematikai viszkozitás, 100 °C-on mm2/s 11,3 

Kinematikai viszkozitás, 40°C-on mm2/s 75,3 

Dermedéspont °C -36 

Lobbanáspont (nyílt téri) °C 108 

Szín - kék 
A fenti jellemzőket szabványos tűréshatárral állítják elő a gyártás során, és nem tekinthetők specifikációnak. 
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