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Maestrol 2T Pro

Descrição

Maestrol 2T Pro is a 2-stroke (petrol) motor oil that is semi-synthetic. It is supplemented with special additives to achieve the following 
properties:

Outstanding lubrication of all engine parts thanks to effective adhesion: wear is reduced and the service life of the engine is 
extended
Powerful detergency, as a result of which the combustion chamber and the exhaust ports remain clear of deposits, even at high 
temperatures
Almost complete combustion so that the spark plugs remain clean, ensuring optimal performance of the engine
Excellent resistance to corrosion and wear
Limited formation of smoke and odour
Can also be mixed with unleaded petrol

Aplicação

Maestrol 2T Pro semi-synthetic motor oil is suitable for high speed and heavy-duty, air-cooled 2-stroke engines in mopeds, motorcycles, 
scooters, chainsaws, lawnmowers, generators, etc. It is also suitable for 2-stroke engines with water cooling. Can be used as a self-
mixing product, or in automatic lubrication systems. Mixing ratio: 1 part oil to 50 parts fuel or use the mixing ratio recommended by the 
manufacturer. 

Especificações

API TC

JASO FD

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l 0,864

Viscosidade 40 °C, mm²/s 38,70

Viscosidade 100 °C, mm²/s 7,10

Índice de viscosidade 147

Ponto de inflamação COC, °C 122

Ponto de fluidez, °C -45

Número de base total, mgKOH/g 1,4

Embalagens disponíveis

36260
1 L bottle

36456
Bidão de 5 l

36733
20 L Bag in 

Box

36457
Balde de 20 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição 
geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, 
especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a 
escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a 
alterações sem notificação.
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