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MOTEX S OUTBOARD 
 

MOTEX S OUTBOARD ir bioloģiski pašnoārdoša, šķīdinātājus nesaturoša augstvērtīga 

eļļa divtaktu motoru eļļošanai, radīta no sintētisko esteru bāzes eļļas un speciālas bezpelnu 

mazgājošās un dispersās piedevas.  

 

MOTEX S OUTBOARD jau sākotnēji ir veidota, lai pildītu visstingrākās NMMA TC-W3® 

(licences numurs R-20087C) klases prasības ar ūdeni dzesējamiem divtaktu piekaramajiem laivu 

motoriem. MOTEX S OUTBOARD sastopama arī ar nosaukumu MOTEX S BIO OUTBOARD. 

     

MOTEX S OUTBOARD  aizsargā cilindru sienas pret iespējamajiem skrāpējumiem arī ļoti 

augstu motora apgriezienu režīmos, tā ir viegli sajaucama ar benzīnu, arī zemu apkārtējo 

temperatūru apstākļos. MOTEX S OUTBOARD  teicami pasargā aizdedzes sveces no apdegšanas 

un sekojošās virsmas izlādes, nodrošina motora aizsardzību pret rūsu, koroziju, izplūdes kanālu 

piesērēšanu, virzuļu gredzenu piedegšanu, nogulšņu veidošanos. 

     MOTEX S OUTBOARD sastāvs veidots tā, lai eļļa būtu lietojama jebkurās motoru 

ražotāju noteiktajās benzīna un eļļas attiecībās (standarta attiecība ir 2% (50:1)), pilnībā pilda SAE 

FM Grade 3 standarta prasības eļļas sajaucamībai un plūstamībai, viegli sajaucama ar benzīnu arī 

zemās temperatūrās. 

MOTEX S OUTBOARD  ir radīta, lai pildītu visstingrākās NMMA TC-W3TM, TC-WII un 

TC-W kategoriju prasības, visiem ar ūdeni dzesējamiem un dažiem ar gaisu dzesējamiem, divtaktu 

piekaramajiem laivu motoriem. MOTEX S OUTBOARD  ir teicami piemērota kā lietošanai dalītās 

eļļošanas sistēmās, tā arī benzīna un eļļas iepriekš sagatavotos maisījumos. MOTEX S 

OUTBOARD ir perfekti sajaucama ar jebkuru, etilētu vai neetilētu, benzīnu, neveidojot nogulsnes. 

MOTEX S OUTBOARD nodrošina labu eļļošanu arī lielākajā vairumā ar gaisu dzesējamu 

motoru, tomēr tā nav piemērota smagiem ekspluatācijas apstākļiem, piemēram sniega motociklos 

un motorzāģos. 

 

MOTEX S OUTBOARD atestācijas un specifikācijas: 

 pilnībā pilda standarta prasības eļļas sajaucamībai un plūstamībai SAE FM Grade 3; 

 ir bioloģiski pašnoārdoša, atbilstoši testam CEC L-33-A-93; 

 formulēta lai pildītu standartu prasības, atbilstoši NMMA: TC-W3™ (licences numurs RL-

34200G); TC-WII; TC-W. 

 

TEHNISKIE PARAMETRI 
 

Blīvums, kg/l, 15°C 0,959 

Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, 40°C 44 

Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, 100°C 7,8 

Sastingšanas temperatūra, °C -39 

Uzliesmošanas temperatūra, °C 112 

TBN, mgKOH/g 8,2 

Pelnu saturs, % svara <0,01 

Krāsa zila 
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