Lubrificantes para Motos

CEPSA 2T UNIVERSAL

Lubrificante para todo o tipo de motores 2T de potência moderada e serviço normal. Recomendado para
ferramentas de jardinagem e bricolagem, assim como para ciclomotores e motos de baixa cilindrada.
Utilização de produto
o Recomendado para as aplicações em que a relação potencia/tamanho do motor é fundamental, e em geral
para pequenos motores que não exijam controlo de emissões.
o Em equipamentos de jardinagem e bricolagem com exigências moderadas de trabalho e prestações: cortasebes, motosserras, geradores elétricos, motobombas de rega, etc.
o Compatível com todo tipo de gasolina, recomenda-se a utilização de uma “pré-mistura” a 2% ou segundo a
recomendação estabelecida pelo fabricante.
Prestações do produto
o A sua adequada viscosidade e aditivação especial, facilita uma rápida lubrificação de todas as peças do
motor, proporcionando um binário de arranque maior e uma lubrificação superior em relação a outros
lubrificantes convencionais.
o Proporciona una ótima proteção e limpeza do motor, sem gripagem, devido ao seu grande poder de
detergência.
o Boa capacidade dispersante, evitando a formação de depósitos em pistões e êmbolos, prolongando a vida
das velas “sem formação de pérola”.
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CARACTERISTICA
Densidade 15ºC
Ponto de Inflamação P/M
Ponto de Congelação
Viscosidade a 100ºC
Índice de Viscosidade
Número de base, TBN
Cor

 ISO L-EGB

UNIDADES
g/ml
ºC
ºC
cSt
mg KOH/g
-

 API TC

NORMA
ASTM D 4052
ASTM D 93
ASTM D 5950
ASTM D 445
ASTM D 2270
ASTM D 2896
ASTM D 1500

CEPSA 2T UNIVERSAL
0,883
94
-21
8,79
116
1
Vermelho

Existe a correspondente Ficha de Dados de Segurança conforme a legislação vigente, que fornece informação
disponível relativa aos perigos, manuseamento e precauções a tomar, medidas de primeiros socorros e dados do
Meio Ambiente do produto.

Os valores típicos apresentados representam valores médios. Estes valores são a título indicativo, podendo ser modificados sem aviso prévio.
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