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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Tο VELOX OUTBOARD 2T είναι ένα λιπαντικό κορυφαίας ποιότητας, κατάλληλο 
για τη λίπανση δίχρονων εξωλέμβιων κινητήρων, παρασκευασμένο από υψηλής 
ποιότητας βασικά ορυκτέλαια, ειδικά επιλεγμένο πακέτο προσθέτων για 
ελαστιχοποίηση της καπνιάς και διαλύτη τύπου κηροζίνης με υψηλό σημείο 
ανάφλεξης.    
ΤΟ  VELOX OUTBOARD 2T πληρεί κορυφαία προδιαγραφή του Αμερικάνικου 
Οργανισμού NMMA (NATIONAL MARINE MANUFACTURES ASSOCIATION) 
TCW-3® και μπορεί άριστα να χρησιμοποιηθεί όπου συνιστώνται οι προηγούμενες 
προδιαγραφές TCW-II ή ΤCW. 
       
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
 
Το VELOX OUTBOARD 2T παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα : 

• Άριστη ποιότητα κατά του "φαγώματος" των τοιχωμάτων των κυλίνδρων ακόμη και 
σε συνθήκες ανάπτυξης υψηλών ταχυτήτων. 

•   Είναι πλήρως αναμίξιμο με τη βενζίνη στις χαμηλές θερμοκρασίες ενώ παράλληλα 
εκμηδενίζει την πιθανότητα σχηματισμού λάσπης. 

•  Αποτελεί την ιδανική λύση λίπανσης δικύκλων κινητήρων καθώς προστατεύει το 
σύστημα ανάφλεξης από τυχόν εναποθέσεις, αποτρέποντας έτσι την επιφανειακή 
ανάφλεξη, όπως επίσης και από επιφανειακές σκουριές, φθορές, διαβρώσεις, 
μπλοκαρίσματα (βούλωμα) της εξάτμισης, κόλλημα των βαλβίδων.    

 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 
Το VELOX OUTBOARD 2T είναι λιπαντικό δίχρονων κινητήρων κατάλληλο για 
κινητήρες με ή χωρίς προανάμιξη (premixing or injection) και ικανοποιεί απόλυτα τις 
κορυφαίες τεχνικές απαιτήσεις για υδρόψυκτες μηχανές.    
Το VELOX OUTBOARD 2T έχει ειδικά παρασκευαστεί για δίχρονες υδρόψικτες μηχανές 
αλλά μπορεί εξίσου να χρησιμοποιηθεί για λίπανση αερόψυκτων δίχρονων κινητήρων που 
εργάζονται κάτω από ήπιες συνθήκες λειτουργίας. Η ακριβής δοσολογία 
καυσίμου/λιπαντικού καθορίζεται από τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
.  
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 
Τo VELOX OUTBOARD 2T έχει σχεδιαστεί για να υπερκαλύπτει τις παρακάτω 
προδιαγραφές : 
 
NMWA                            TCW-3 
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ΦΥΣΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
 
 
 

Φυσικοχημικά Χαρακτηριστικά Μέθοδοι Τυπικές Τιμές 
Πυκνότητα @ 15°C, kg/lt ASTM D1298 0,870
Κινηματικό Ιξώδες @ 100°C, mm2/s ISO 3104 7,8
Δείκτης Ιξώδους ISO 2909 135
Σημείο Ροής, °C ISO 3016 -30
Σημείο Ανάφλεξης (COC), °C ISO 2592 80
TΒΝ, mgKOH/g ISO 3771 3,2
Θειϊκή Τέφρα, % wt ASTM D 874 0,12

ΧΡΩΜΑ  ΜΠΛΕ

 
Οι παραπάνω τιμές είναι τυπικές για κανονικές συνθήκες παραγωγής και δεν αποτελούν προδιαγραφή. 
 
 
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσης του. Ουδεμία εγγύηση παρέχεται 
σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Ο χρήστης οφείλει  να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει τα  προϊόντα 
τηρώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 


	Τυπικές Τιμές

