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AQUAWAY 
2-taktsolie 

 
 
ANVENDELSE 
AquaWay anbefales til alle typer udenbordsmotorer såvel til 
iblanding i benzinen som til separat smøring. AquaWay er 
testet og opfylder de seneste krav fra motorfabrikanterne. 
Olien er ikke beregnet til de høje 
forbrændingstemperaturer, der kan forekomme i 
landbaserede 2-taktsmotorer. 

AquaWay blandes i forholdet 2% eller efter 
motorfabrikanternes anbefalinger. AquaWay giver effektiv 
smøring og minimale mængder olierøg i 
udstødningsgassen. 

 

FORDELE 
AquaWay er askefri for at minimere sodaflejringer. Olien 
er selvblandende og har særdeles god pumpbarhed, 
hvilket giver en mere ensartet blanding og dermed bedre 
forbrænding. Den indeholder additiver med 
rustbeskyttende effekt. 

 

EGENSKABER 
Ved smøring af udenbordsmotorer er det af største 
betydning, at additiver er af den askefrie type, hvor 
sodaflejringer og andre skadelige afsætninger i 
forbrændingskammeret minimeres. 

AquaWay er selvblandende, så olie-benzinblandingen 
bliver ensartet. Til separat smøring har olien en særdeles 
god pumpbarhed samt en rensende og rustbeskyttende 
effekt. AquaWay har i tester med udenbordsmotorer vist 
gode resultater med funktionel smøring og rene motorer. 

 

 

TYPISKE ANALYSER 
EGENSKABER METODE ENHED   
Densitet ved 15 °C 
Viskositet ved 40 °C 
Viskositet ved 100 °C 
Viskositetsindex 
Laveste flydetemperatur 
Flammepunkt PM 

ASTM D 4052 
ASTM D 445 
ASTM D 445 
ASTM D 2270 
ASTM D 97 
ASTM D 93 

kg/m³ 
mm²/s 
mm²/s 
- 
°C 
°C 

869 
34,8 

6,2 
131 
-36 
78 

 

 

SPECIFIKATIONER 
NMMA TC-W3 
Performance level: BIA TC-W (obsolete) 

 

HÅNDTERING OG BRUG 
 
Undgå hudkontakt. 
Længerevarende hudkontakt med brugt motorolie 
kan medføre 
hudkræft. 
Hæld ikke olie i afløb eller naturen. 
Sikkerhedsdatablade kan rekvireres af 
erhvervsmæssige brugere. 

BLANDINGSFORHOLD 
Benzin\Olie 1%            2%        3%  
         5 l          0,05 l        0,10 l       0,15 l   
        10 l         0,10 l        0,20 l       0,30 l  

  

 Ret til ændringer af produktspecifikationen forbeholdes. 
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