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A informação contida neste documento é fiel reflexo dos nossos actuais conhecimentos técnicos, proporciona uma descrição 
adequada das características do produto e enumera as aplicações para as quais pode resultar idóneo. O utilizador deverá 
assegurar-se em todo o caso da adequação do produto para cada utilização particular. BRUGAROLAS S.A.  reserva o direito de 
efectuar modificações nos produtos posteriormente à data de edição do presente documento, com o objectivo de melhorar a sua 
qualidade e optimizar o seu rendimento. Os valores das características físico-químicas indicadas são valores típicos. Estão à sua 
disposição as fichas de especificação em vigor para cada um dos produtos. 
 
                                             Brugarolas S.A.-Pol.In.Cova Solera-Camino Riera 36/44-08191Rubi(Barcelona)ESPAÑA-Tel:+34-935 883 100 
Traduzido por Distrilube, Lda –Z. Ind. Mota, Rua 7, Lote A20 – 3830-527 GAFANHA ENCARNAÇÃO – Tel. 234300730 ; Fax 234300734  

e-mail: geral@distrilube.pt                 www.distrilube.pt 

Informação Técnica 
Lubri fi cantes Industriai s 

 
 
DESCRIÇÃO  
Óleo sintético para os motores de dois tempos. 
Especialmente indicado para a obtenção de grandes 
rendimentos e para a competição.  
 
PROPRIEDADES E VANTAGENS 
 
Atua formando um filme contínuo de grande untuosida-
de, que adere às peças em movimento. O dito filme 
proporciona um poder anti desgaste e anti corrosão. 
 
Não se formam resíduos carbonosos sobre os pistons 
e tubo de escape. Assim, evita-se a formação de 
gomosidades nos pistons 
. 
A sua baixa dosagem e a sua perfeita miscibilidade à 
gasolina, fazem que a sua aplicação seja cómoda e 
fácil. 
 
APLICAÇÕES 
Especialmente indicado para os motores de dois 
tempos, tanto os refrigerados com ar como por água. 
 
- Motocicletas 
- Ciclomotores 
- Motores fora de borda  
- Motocultivadores 
- Motosserras 
- Corta relvas 
 
VANTAGENS 
 
- Excelente rendimento do motor. 
 
 
 
CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Maior potencia e melhor arranque. 
- Baixa o coeficiente de fricção das peças em movi-    
  mento. 
- Não produz depósitos carbonosos nem gomosidades. 
- Impede o isolamento das velas de ignição 
- Excelentes propriedades anticorrosivas e anti ferru-    
  gem. 
 
A dosagem  para a competição e a obtenção de grandes 
perfomances, é dl 2% da quantidade de gasolina. 
Em condições normais, as dosagens usuais são as se-
guintes  
 
Motocicletas  

>2 a 2,5 % 
 

Motocultivadores 
Motosserras  
 
Ciclomotores  

>1 a 1,5 % Corta relvas  
Motores fora de borda  
 
 
PRECAUÇÕES 
Temos à sua disposição a Ficha de Dados de 
Segurança do produto, conforme a normativa europeia 
vigente. 
 
EMBALAGENS  
Existem distintas capacidades de comercialização. 
Consultar o Departamento Comercial. 

Viscosidade a 40 ºC 30 – 46 cSt 

Viscosidade a 50 ºC 2,8 – 3,0 º E 

Ponto de Congelação  - 24 ºC, Mín. 

Ponto de Inflamação 220 ºC, Mín 

Índice de Viscosidade 100 Mín. 

Densidade a 20ºC 0,888 g/ml 


