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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. 
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Informação Técnica 
Lubrificantes Industriais 

 
 
DESCRIÇÃO  
Óleo sintético para mistura com gasolina em motores 
de 2 tempos. 
 
APLICAÇÕES 
Especialmente indicado para os motores de dois 
tempos , 
tanto os refrigerados com ar como por água. 
 
- Motocicleta 
- Motocultivadores 
- Ciclomotores 
- Motosserras 
- Corta relvas 
 
VANTAGENS 
 
- Perfeita lubrificação.  
- Menores resíduos da combustão. 
- Evita a perda nas velas. 
- Maior duração do motor e menos custo de 
  manutenção  
 
 
 
CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSAGEM   
 
A dosagem  usual é de 2 a 3% do conteúdo de gasolina.  
Em motores com refrigeração por agua, esta dosagem  
pode ser reduzida até 1%. 
 
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 90 – 110 cSt 

Viscosidade a 100 ºC 10 – 11 cSt 

Ponto de Congelação  - 18 ºC, Mín. 

Ponto de Inflamação 200 ºC, Mín 

Índice de Viscosidade 95 Mín. 


