
Vyhrazujeme si právo změny obecné charakteristiky našich produktů, abychom mohli našim zákazníkům nabízet výrobky v souladu s nejnovějším vývojem 
techniky. 
Specifikace výrobku není definitivní. Pro objednávání platí naše všeobecné prodejní a záruční podmínky. – Vyrobeno ve Francii 
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710 2T 
 
Olej pro vysokootáčkové dvoutaktní motory 
 
Mazání je prováděno vstřikovačem oleje nebo 
premixem  
 
100% syntetický – na bázi esterů – snižuje 
kouřivost 

 
OBLAST POUŽITÍ 
 
Všechny vysokootáčkové dvoutaktní motocykly, sportovní motocykly, repliky, trailové a terénní 
motocykly, enduro, mopedy, aj. vybavené výkonnými dvoutaktními motory pracujícími ve vysokých 
otáčkách a v náročných podmínkách, s přímým vstřikováním paliva nebo karburátorem. 
Je vhodný pro vstřikovací systémy oleje nebo premix a olovnatý i bezolovnatý benzín. 
Hodí se pro použití v motorech s katalyzátorem. Jiné oblasti použití: skútry, čtyřkolky aj. 
 
CHARAKTERISTIKA 
 
NORMY  API TC – JASO FD - ISO-L-EGD 
SPECIFIKACE JASO FD podle č. 033MOT064 
 
100% syntetický olej vytvořený s použitím esterové technologie byl speciálně vyvinut pro motory s 
vysokým výkonem pracující ve vysokých otáčkách. Vynikající  odolnost  olejového filmu poskytuje 
ochranu proti opotřebení. 
Vyšší výkon motoru, nižší vnitřní tření. 
Japonská norma JASO předepisuje provedení motorového testu na 4 zkušebních motorech. 
Vyhodnocuje se lubricita, čisticí schopnost (detergence), snížení kouřivosti a schopnost oleje zabránit 
tvoření pevných usazenin. JASO FD je nejnáročnějším stupněm normy JASO a zajišťuje vyšší čistící 
schopnost než JASO FC. 
Tento olej je vytvořen na bázi syntetických látek a má velmi vysokou teplotu spalování, takže jeho 
použití snižuje kouřivost a usazování pevných zplodin. 
 
Okamžitě se smíchá s benzínem a směs zůstává stabilní. 
 
 
DOPORUČENÍ 
 
Poměr míchání: 2% až 4% (od 50:1 do 25:1), dle požadavků výrobce. 
Lze upravit podle konkrétních podmínek použití. 
 
 
VLASTNOSTI 
 
Barva  Vzhled zelená 
Hustota při 20°C (68°F) ASTM D1298 0,862 
Viskozita při 40°C (104°F) ASTM D445 46,4 mm²/s 
Viskozita při 100°C (212°F) ASTM D445 8,9 mm²/s 
Viskozitní index ASTM D2270 175 
Bod vzplanutí ASTM D92 88°C / 190,4°F 
TBN ASTM D2896 2,15 mg KOH/g 


