
As características gerais dos produtos podem ser alteradas a qualquer momento para oferecer a nossos clientes o que há de melhor em termos de 

desenvolvimento técnico. 

As especificações de produto são definitivas para o pedido, obedecendo as suas condições gerais de venda e garantia.  Produzido na FRANÇA. 
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710 2T 
 
Lubrificante para motor 2T de alto desempenho 
Lubrificação por injetor ou pré-mistura na 
gasolina 
100% sintético– Éster – Anti-fumaça 

 
USO 
Todas as motocicletas com motor 2 tempos de alto desempenho, esportivas, réplicas, de trilha, fora-
de-estrada, enduro, motonetas, e outras equipadas com motores 2 tempos de alto desempenho e que 
operam em alto giro e em condições severas, com injeção direta ou carburador. 
Adequado para sistemas com injetor de óleo ou por mistura prévia na gasolina com ou sem chumbo. 
Compatível com catalisadores. 
Outros usos: scooters, quadriciclos e outros. 
 
 
DESEMPENHO 
NORMAS  API TC – JASO FD - ISO-L-EGD 
ESPECIFICAÇ~EOS JASO FD sob N°033MOT064 
 
Óleo 100% sintético, tecnologia éster, especialmente projetado para motores de alto desempenho que 
operam em altas rotações, resistência de película de óleo perfeita para proteção contra desgaste. 
Potência aumentada e reduzido atrito interno do motor. 
O teste JASO do Japão consiste em 4 testes do motor em bancada para avaliar a lubricidade, 
detergência, propriedades anti-fumaça e anti-depósitos. O nível de desempenho JASO FD é o mais 
alto do padrão JASO e gera limpeza melhorada quando comparada com o JASO FC. 
A formulação é feita com óleos básicos sintéticos de elevada combustão, que minimiza a fumaça e os 
depósitos. 
Miscibilidade instantânea e estável com gasolina. 
 
RECOMENDAÇÕES 
Proporção de mistura de 2% a 4% (50:1 a 25:1) de acordo com os requerimentos do fabricante.  
Ajuste de acordo com seu uso. 
 
PROPRIEDADES 
Cor aspecto visual verde 
Densidade a 20°C (68°F)  ASTM D1298 0.862 
Viscosidade a 40°C (104°F)  ASTM D445 46.4 mm²/s 
Viscosidade a 100°C (212°F)  ASTM D445 8.9 mm²/s 
Índice de viscosidade ASTM D2270 175 
Ponto de fulgor ASTM D92 88°C / 190.4°F 
Basicidade total ASTM D2896 2.15 mg KOH/g 


