
Castrol Power 1 Scooter 2T
Opnå den bedste performance til din scooter

Beskrivelse
Castrol Power 1 Scooter 2T er en high-performance, semisyntetisk 2-taktsolie med lav røgudvikling specielt designet til moderne scootere.
Dens unikke Power Protection Formula er blevet designet med henblik på at beskytte udstødningssystemet mod sodaflejringer, som kan
medføre et fald i motorens ydelse over tid. Udstødningens tilstand i en 2-taktsmotor er kritisk for motorens ydelse. Udstødningssystemer kan
forringes hurtigt ved kør-stop-kørsel, især hvis der anvendes olier af dårlig kvalitet. I branchens standardtest for blokering af sodaflejringer i
udstødningssystemet har Castrol Power 1 Scooter 2T ligget over de aktuelle fastsatte grænseværdier for blokering af sodaflejringer i
udstødningssystemet. Dette er med til at sikre, at udstødningen – og dermed motoren – bevarer en bedre beskyttelse mod aflejringer på
længere sigt.

Anvendelsesområde
Castrol Power 1 Scooter 2T er velegnet til brug i alle moderne 2-taktsmotorer til scootere. Den er designet til både olieindsprøjtnings- og
forblandingssystemer, efter producenternes instruktioner, op til et brændstof-/olieforhold på 50:1. 

Fordele
  Power Protection Formula holder udstødningssystemet rent
  Formlen sikrer et lavt askeniveau og er med til at reducere tilsmudsningen af tændrørene
  Enestående håndtering af høje temperaturer
  Kompatibel med moderne katalysatorer

Fysiske data

Navn Metode Enheder Castrol Power 1 Scooter 2T

Densitet ved 15 °C, relativ ASTM D4052 g/ml 0.896

Viskositet, kinematisk 100 °C ASTM D445 mm²/s 9.7

Flydepunkt IP 15 °C -39

Flammepunkt, PMCC ASTM D93 °C 138

Sulfateret aske IP 163 % wt 0.05

Viskositet, kinematisk 40 °C ASTM D445 mm²/s 79

Specifikationer
API TC+

ISO-L-EGD

JASO FD
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Opbevaring
Alle emballager bør opbevares tildækket. Hvor det er nødvendigt med udendørs opbevaring, skal tromlerne lægges ned,
så man undgår indtrængen af vand eller beskadigelse af mærker på tromlen. Produkter bør ikke opbevares ved
temperaturer over 60°C og ikke udsættes for direkte sollys eller frost.
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Dette datablad og de informationer det indeholder, er gældende på dagen for udskrivelsen. Der gives ingen garanti og kan ikke gøres indsigelser mod upræcise
eller ufuldstændige udtryk eller underforståelser. De oplyste data er baserede på standardtest under laboratorieforhold, og er kun givet som vejledning. Brugere
anbefales at sikre sig at de refererer til den seneste version af databladet. Det er brugerens ansvar at vurderer at brugen af produktet sker i henhold til
sikkerhedsforskrifterne og i øvrigt gældende love og bestemmelser, samt at det er egnet til den ønskede anvendelse. Sikkerhedsdatablade er tilgængelige for alle
vore produkter. Heri findes nødvendige informationer vedrørende opbevaring, sikkerhedsforanstaltninger og bortskaffelse. BP plc eller
datterselskaber/underafdelinger påtager sig intet ansvar for skader fremkaldt af unormalt brug af materialet, forsømmelser i overholdelsen af anbefalinger, eller
skader opstået som følge af produktets naturlige egenskaber. Alle leverede produkter, service og informationer er givet efter standard salgsbetingelser. Skulle De
ønske yderligere informationer bedes Deres lokale repræsentant kontaktes.
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