
MOL Dynamic Garden 4T 30/40
kerti kisgép motorolaj

A MOL Dynamic Garden 4T 30/40 ásványolaj alapú a legmagasabb teljesítményszinteket és jó folyási jellemzőket
biztosító komplex adalékrendszer felhasználásával előállított kerti kisgép motorolaj. Széles skálán teljesíti illetve
meghaladja a vezető kertikisgép gyártók (MTD, Briggs & Stratton, a Honda, és a Tecumseh) motorolaj előírásait.

Alkalmazási terület

Kerti kisgépek, áramfejlesztők négyütemű benzin üzemű motorjaiKerti kisgépek, áramfejlesztők négyütemű benzin üzemű motorjai

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló hő- és oxidációs stabilitásAz öregedési folyamatoknak hosszútávon ellenáll, nem képződnek
káros lerakódások

Az öregedési folyamatoknak hosszútávon ellenáll, nem képződnek
káros lerakódások

Kiváló hő- és oxidációs stabilitás

Magas teljesítményszintIntenzív terhelés esetén is stabil teherviselő kenőfilm és magas fokú
kopásvédelem

Intenzív terhelés esetén is stabil teherviselő kenőfilm és magas fokú
kopásvédelem

Magas teljesítményszint

Kimagasló nyírásstabilitásKenőképességét hosszú olajcsereperiódus alatt is megőrziKenőképességét hosszú olajcsereperiódus alatt is megőrziKimagasló nyírásstabilitás

Specifikációk és jóváhagyások

API SJ/CFAPI SJ/CF

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők Tipikus értékek

0,891Sűrűség 15°C-on [g/cm3]

117,0Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm2/s]

12,8Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm2/s]

102Viszkozitási index

-24Folyáspont [°C]

240Lobbanáspont (Cleveland) [°C]

7,6Bázisszám (BN) [mg KOH/g]

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól.
Óvjuk a közvetlen napfénytől.
A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és
környezetvédelmi előírásokat kell betartani.
További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.
A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros
következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.
Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap
 
Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.
Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu
Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Budafoki u. 59. Tel.: +36 (1) 464-02-36  E-mail: lubtechdesk@mol.hu
Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu
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MOL Dynamic Garden 4T 30/40
kerti kisgép motorolaj

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

Cikkszámok és kiszerelési formák:
MOL Dynamic Garden 4T 30/40 0,6L 0,6L műanyag flakon13006097
MOL Dynamic Garden 4T 30/40 180KG 216,5L fém hordó (csak rendelésre)13008952
MOL Dynamic Garden 4T 30/40 Tankautó (csak rendelésre)13009737

Rendelésfelvétel:

Telefon:
Fax:
E-mail:

06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
06 (34) 380-010
kenoanyag@mol.hu

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.
Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu
Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Budafoki u. 59. Tel.: +36 (1) 464-02-36  E-mail: lubtechdesk@mol.hu
Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu
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