
MOL Dynamic Garden 4T 10W-30
ulei pentru motoarele utilajelor mici de grădinărit

MOL Dynamic Garden 4T 10W-30 este un ulei de motor special produs din uleiuri de bază sintetice folosind un
sistem de aditivi complex, care asigură un nivel de performanţă maxim şi caracteristici de curgere bune pentru
utilizarea în maşini de grădinărit mici. Satisface, sau chiar depăşeşte specificaţiile uleiurilor de motor emise de
producătorii de prim rang ai micilor maşinilor de grădinărit, printre care MTD, Briggs & Stratton, Honda sau
Tecumseh.

Aplicatii

Motoare în patru timp ale maşinilor de grădinărit mici şi generatoarelor
electrice

Motoarele maşinilor de împrăştiat zăpada

Motoare în patru timp ale maşinilor de grădinărit mici şi generatoarelor
electrice

Motoarele maşinilor de împrăştiat zăpada

Caracteristici si Beneficii

Proprietăţi excelente de curgere
la rece
Pornire uşoară chiar şi în vreme recePornire uşoară chiar şi în vreme receProprietăţi excelente de curgere

la rece

Nivel înalt de performanţăStrat de lubrifiere stabil, rezistă sarcinilor, protecție anti-uzură de înalt
nivel, chiar şi sub sarcini intense

Strat de lubrifiere stabil, rezistă sarcinilor, protecție anti-uzură de înalt
nivel, chiar şi sub sarcini intense

Nivel înalt de performanţă

Stabilitate termică şi stabilitate la
oxidare excepţională
Rezistă pe termen lung proceselor de îmbătrânire, nu se formează
depuneri nocive

Rezistă pe termen lung proceselor de îmbătrânire, nu se formează
depuneri nocive

Stabilitate termică şi stabilitate la
oxidare excepţională

Stabilitate la forfecare
excepţională
Îşi menţine lubricitatea pe parcursul intervalelor lungi de schimb de uleiÎşi menţine lubricitatea pe parcursul intervalelor lungi de schimb de uleiStabilitate la forfecare

excepţională

Specificatii si Aprobari

Clasa de viscozitate: SAE 10W-30
ACEA A3/B4-08
API SL/CF

ACEA A3/B4-08
API SL/CF

Proprietati

Proprietati Valori Tipice

0,867Densitate la 15°C [g/cm3]

78,6Viscozitate cinematică la 40 °C [mm2/s]

11,7Viscozitate cinematică la 100 °C [mm2/s]

144Indice de viscozitate

-36Punct de curgere [°C]

230Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]

8,0Cifra de bazicitate (BN) [mg KOH/g]

Caracteristicile din tabel sunt valori tipice ale produsului si nu constituie o specificatie.

Fabricat si distribuit de MOL-LUB Ltd.
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MOL Dynamic Garden 4T 10W-30
ulei pentru motoarele utilajelor mici de grădinărit

Instructiuni de manipulare si depozitare

Depozitati in ambalajul original, in spatii uscate si cu ventilatie corespunzatoare. Tineti departe de flacara deschisa
sau alte surse de aprindere. Protejati de actiunea directa a razelor solare.
In timpul transportului, depozitarii si utilizarii produsului se vor respecta normele generale de protectia muncii si a
mediului inconjurator referitoare la produsele petroliere.
Pentru mai multe detalii, consultati Fisa Tehnica de Securitate a produsului.
Uleiurile de motor sunt gata formulate si nu numai ca nu necesita aditivare ulterioara, dar aceasta poate avea
efecte grave, imprevizibile. In cazul aditivarii suplimentare efectuate de utilizator, Fabricantul si Distribuitorul nu isi
asuma nici o responsabilitate pentru eventualele daune aparute.
In ambalajul original, la temperatura recomandata de depozitare: 60 luni
Risc de pericol la incendiu: Grad IV.
Temperatura recomandata de depozitare: max. 40°C

Informatii despre comanda

Numar tarif vamal 27101981

Cod SAP si ambalare:
MOL Dynamic Garden 4T 10W-30 0,6L B Pet plastic 0,6 l13009529

Rezervare de comanda (numar gratuit):

Lubrifianti@molromania.ro

Fabricat si distribuit de MOL-LUB Ltd.
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