
MOL Dynamic Garden 4T 30/40
моторне масло для садової техніки

MOL Dynamic Garden 4T 30/40 це моторне масло, що виготовляється з мінерального масла і комплексного
пакету присадок, що забезпечує відповідний експлуатаційний рівень та хорошу текучість. Використовується в
невеликому садовому обладнанні. Відповідає та перевершує вимоги провідних виробників садової техніки, а
саме MTD, Briggs & Stratton, Honda і Tecumseh.

Застосування
Чотиритактні двигуни малого садового обладнання та генераторівЧотиритактні двигуни малого садового обладнання та генераторів

Особливості та переваги
Виняткова термічна та окисна
стабільність 
Сповільнюється процес старіння в довгостроковій перспективі,
шкідливі відкладення не утворюються

Сповільнюється процес старіння в довгостроковій перспективі,
шкідливі відкладення не утворюються

Виняткова термічна та окисна
стабільність 

Високий експлуатаційний
рівень
Стабільна масляна плівка з високою несучою здатністю та
надійний захист від зносу навіть в умовах великих навантажень

Стабільна масляна плівка з високою несучою здатністю та
надійний захист від зносу навіть в умовах великих навантажень

Високий експлуатаційний
рівень

Відмінна стійкість до зсувуЗберігає змащуючі властивості впродовж тривалих інтервалів
заміни масла

Зберігає змащуючі властивості впродовж тривалих інтервалів
заміни масла

Відмінна стійкість до зсуву

Специфікації та схвалення
API SJ/CFAPI SJ/CF

Властивості
Властивості Типові значення

0,892Густина при 15°C [г/cм3     ]

117,0Кінематична в'язкість при 40 °С [мм2/с]

13,2Кінематична в'язкість при 100°C [мм2/с]

102Індекс в'язкості

-24Температура застигання [°C]

240Температура спалаху (за Клівлендом) [°C]

7,6Лужне число (BN) [мг KOH/г]

Значення, наведені в таблиці є типовими та не є специфікацією.

Інструкції по зберіганню та використанню
Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, добре провітрюваному місці.
Тримайте подалі від прямого вогню та інших джерел займання.
Захищати від прямих сонячних променів.
Під час транспортування, зберігання та використання продукту дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки та
екологічних норм, що стосуються мінеральних нафтопродуктів.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, прочитайте Паспорт безпеки матеріалу продукту.
Моторні масла – це готові мастильні склади, де додаткові присадки не потрібні і можуть призвести до
непередбачуваних негативних наслідків.
Виробник і дистриб'ютор не несуть відповідальності за такі можливі збитки.
Термін зберігання в оригінальній упаковці за рекомендованих умов: 60 місяців
Рекомендована температура зберігання: max. 40°C
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MOL Dynamic Garden 4T 30/40
моторне масло для садової техніки

Інформація про замовлення
Код ТНЗЕД 27101981

SAP код та упаковка:
MOL Dynamic Garden 4T 30/40 0,6L BRO 0,6 л пластикова пляшка13301099

Бронювання замовлення (дзвінок безкоштовний):

LUBexportsupport@MOL.hu
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