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Maziva – Speciální oleje 
 

Verze:  507/07  

Valvoline
TM

 Super Outboard 2T 
Prvotřídní motorový olej pro 2-taktní přívěsné motory.  
 
Valvoline Super Outboard 2T je vysoce výkonný, bezpopelový motorový olej pro 2-taktní přívěsné motory jak 
chlazené vzduchem, tak vodou. Tento olej poskytuje špičkové mazání a pomáhá zabraňovat tvorbě úsad ve 
spalovací komoře motoru. Valvoline Super Outboard 2T je předředěný olej pro snadnější míchání a je vhodný 
pro olejové vstřikovací systémy. Používejte mísící poměr palivo/olej dle specifikace výrobce motoru a to max. 
do 100:1. 
 
 

Výkonové stupně 

NMMA TD-W3 
Recertifikace RL-56669E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vlastnosti a přínosy 
 
Plynulý provoz: 
Premiový motorový olej pro hladké mazání a rychlé 
nastartování studeného motoru. 
 
Ochrana proti opotřebení: 
Dobrá ochrana proti opotřebení odolává provozu při 
vysokých otáčkách motoru. 
 
Prodloužení životnosti motoru: 
Základové oleje a aditiva chrání motor proti rezivění a 
korozi a prodlužuje životnost jednotlivých částí motoru. 
 

 

 

Aplikace 
  
Lehké a výkonné přívěsné motory pro profesionální i 
soukromé použití. 
 
Předředěný a vhodný pro vstřikovací a pre-mixové 
systémy. (Používejte mísící poměr palivo/olej dle 
specifikace výrobce motoru.) 
 
Profesionální práce na vodě. 
Rybářské lodě. 
Údržbářské lodě. 
Záchrané týmy. 
Přeprava. 
Lodě pro volný čas. 
 
 
 
 
 
Silný olejový film: 
Tento produkt odolává dlouhodobému používání a 
vysokým teplotám motoru při vykonávání 
profesionální práce na vodě. 
 
Studené prostředí: 
S bodem tuhnutí -42ºC nemá Super Outboard 2T 
žádné problémy při rybářských výjezdech v zimním 
období. 
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Držíme svět v pohybu již od roku 1866™ 
Valvoline je předním prodejcem, distributorem a 
výrobcem kvalitních značkových automobilových a 
průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 
100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují 
automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové 
oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, 
speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí 
systémy.  
Více informací o produktech, programech a službách 
Valvoline naleznete na: 
www.valvolineeurope.com 
 
 
Typické vlastnosti 
Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné 
produkce. Přestože je výroba v souladu se 
specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu 
objevit odchylky od těchto charakteristik. 
 

Super Outboard 2T 

SAE stupeň viskozity Předředěný 
PRE-MIX 

Barva Zelená 
Viskozita, mm2/s při 100 ºC. 
ASTM D-445 

8.5 

Viskozita, mm2/s při 40 ºC. 
ASTM D-445 

51.3 

Viskozitní Index              
ASTM D-2270 

142 

TBN, mg KOH/g              
ASTM D-2896 

10.5 

Bod tuhnutí, ºC                
ASTM D-5949 

-42 

Měrná hustota při 15.6°C.   
ASTM D-4052 

0.872 

Bod vzplanutí, COC, ºC. 
ASTM D-92 

101 
 

 
Tyto informace se vztahují pouze na produkty 
vyrobené v následující lokalitě (lokalitách):  Evropa 

Zdraví a bezpečnost 
Není pravděpodobné, že by tento výrobek 
představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo 
bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné 
aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a 
zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k 
dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře 
prodejce nebo informativně na internetu 
http://msds.valvoline.com 
 
 
Chraňte životní prostředí 
Odevzdejte použitý olej do autorizovaného 
sběrného místa. Dodržujte místní předpisy. 
Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody. 
 
 
Skladování 
Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru. V 
případě skladování venku je nevyhnutelné ukládat 
sudy horizontálně, aby se zabránilo možnému 
vniknutí vody a poškození označení sudů. Výrobky 
nikdy neskladujte při teplotách vyšších nad 60°C, 
nevystavujte přímým slunečním paprskům nebo 
mrazu. 
 
 
 
Nahrazuje – 506/06 
Tr-IBS 
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Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápany jako záruka, 
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