Gulf Pride 2T
Óleo de motocicleta de 2 tempos
Descrição do produto
Gulf Pride 2T é um lubrificante de alta qualidade adequado para uso em motores a gasolina de 2 tempos
refrigerados a ar utilizados em uma grande variedade de aplicações. Produzido a partir de óleos básicos de
alta qualidade e aditivos cuidadosamente selecionados para fornecer proteção e limpeza do motor em
motores de 2 tempos. O produto atende às especificações internacionais da API TC e JASO FB.

Características e Benefícios
•
•
•
•

Excelente lubrificação protege contra desgaste do pistão e desgaste prematuro dos componentes
do motor
Aditivos de tecnologia comprovada controlam depósitos do motor e do sistema de exaustão
Fórmula com baixo teor de cinzas evita a pré-ignição e a incrustação da vela de ignição
A fácil miscibilidade com gasolina garante uma mistura homogênea mesmo a baixas temperaturas
ambientes

Aplicativos
•
•
•

Recomendado para motocicletas de 2 tempos e scooters que requerem óleo de qualidade API TC
e JASO FB
Adequado tanto para sistemas de lubrificação de injeção de óleo quanto de pré-mistura; seguir a
recomendação do fabricante para a relação óleo para combustível
Também recomendado para motores de 2 tempos em outras aplicações que requerem este óleo

de qualidade

Especificações e Propriedades Típicas
Atende às seguintes especificações
API TC
JASO FB
Propriedades Típicas
Parâmetros de teste
Método ASTM
Viscosidade @100 ºC, cSt D 445
Ponto de fulgor, ºC
D 93
Ponto de fluidez, ºC
D 97
TBN, mg KOH/g
D 2896
Densidade @15ºC, Kg/l
D 1298
Cinzas sulfatadas, %peso
D 874

Valores Típicos
9.15
78
-9
0.80
0.875
0.09

As propriedades acima mencionadas são típicas e pequenas variações podem ocorrer em condições normais de produção, sem qualquer interferência no
desempenho do produto. Tais informações são baseadas no histórico de cada produto e não devem ser interpretadas como garantia de desempenho. Para
isso, siga as recomendações do fabricante do equipamento quanto ao nível de desempenho e grau de viscosidade. Estas informações são consideradas
corretas na data da publicação. A Gulf se reserva o direito de alterar, modificar ou substituir produtos e especificações sem aviso prévio.

