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HEXOL MOTO & GARDEN 2T API TC 
ULEI MOTOR 

DESCRIERE PRODUS 
HEXOL MOTO & GARDEN 2T API TC este un ulei special formulat pentru motoare 
performante în doi timpi din ultimele generaţii, conţinând uleiuri de bază înalt rafinate, 
aditivi antioxidanţi, anticorozivi, antiuzură, dispersanţi şi depresanţi, având un conţinut redus 
de cenuşă. 
Utilizabil pe tot parcursul anului la motoarele cu ungere prin amestec sau prin injecţie, răcite 
cu aer. 

CARACTERISTICI  
- satisface cerinţele API TC, JASO FD(LO),  ISO-L-EGD şi specificaţiilor marilor producători de  
  echipamente de grădinărit MTD, Briggs & Stratton, Honda, Tecumseh şi alţii;                                
- la determinarea proporţiei benzină/ulei trebuie ţinut cont de recomandările fabricantului  
  motorului, în lipsa acestei indicaţii în cartea tehnica a motorului, proporţia recomandată  
  este de 1/50; 
- asigură o ungere şi o protecţie corespunzătoare, evitând ancrasarea bujiilor, acoperirea  
  ferestrelor de evacuare şi gomajul segmenţilor, păstrând curat pistonul şi micşorând  
  depunerile în camera de ardere; 
- un amestec mai bogat în ulei decât cel recomandat produce o uzură prematură a motorului  
  şi măreşte emisiile poluante; 
- folosit în proporţiile recomandate, reduce emisiile de noxe. 

DOMENIU DE UTIL IZARE  
- destinat motoarelor cu aprindere prin scânteie în doi timpi ale echipamentelor de   
grădinărit, motorete, scutere, autoturisme, bărci cu motor, ATV, snowmobile, ale căror           
producatori recomandă utilizarea unui astfel de ulei. 

PROPRIETĂȚI  SPECIFICE  
Grad de vâscozitate SAE  20 
Densitate la 15˚C [kg/m³] aprox 890 
Vâscozitate cinematică la 40˚C [mm²/s] 32 - 78 
Vâscozitate cinematică la 100˚C [mm²/s] 5.6 - 9.3 
Punct de inflamabilitate [˚C] min.   150 
Punct de curgere [˚C] max. -20 
Culoare roşie 
 

AMBALAJ  

 

 0.4Kg  1Kg  4Kg  15Kg  180Kg   
 0.23L  0.45L  0.5L  0.6L  0.9L  1L  3L 
 4L  5L  10L  20L  60L  208L  1000L 


