
Kod produktu E128425 
Wersja 1.0, 04-03-2016 

 
Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Holandia, tel. +31 548 61 51 65, www.eurol.com 
This document is intended to inform you about product properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in this 
document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical data in this product data sheet are typical values. Small deviations, which may occur during the normal manufacturing 
process of the product, will not affect the quality of the product. Although this information sheet is compiled with great care, Eurol accepts no liability for damage resulting from incompleteness 
and/or inaccuracies in the text. We recommend that you always follow the manufacturer's instructions. 

Eurol TTX Supreme to wysokiej jakości syntetyczny olej, opracowany 
specjalnie do chłodzonych powietrzem i wodą silników 2-suwowych z 
katalizatorem lub bez niego wyposażonych w systemy wtryskowe. Eurol 
TTX Supreme został opracowany z olejów bazowych  oraz dodatków 
uszlachetniających o długi  okresie działania. Produkt oferuje mocny film 
olejowy oraz doskonałe smarowanie w wysokich temperaturach. Komory 
spalania oraz systemy zasilania są utrzymywane w czystości bez 
osadów dodatkowo chronione przed zużyciem i korozją. Świece 
zapłonowe pozostają czyste i działają zgodnie z wymaganiami 
producenta przez długi okres eksploatacji. Eurol TTX Supreme można 
łatwo zmieszać z benzyną w systemach wstępnego mieszania. Eurol 
TTX Supreme oferuje płynny i szybki rozruch w niskich temperaturach i 
pomaga w pełni wykorzystać moc generowaną przez silnik ograniczając 
jednocześnie zadymienie. "Proporcje mieszania: 1:50 (jeśli nie 
określono inaczej)

Właściwości fizyczne

Performance level
 API TC
 JASO FD
 ISO-L-EGD
 TISI
 Husqvarna 346
 Husqvarna 242

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Barwa Zielona   
Masa właściwa w 20°C 0.873  kg/l ASTM D 4052 
Lepkość, kinematyczny w 40°C 98.6  cSt ASTM D 445 
Lepkość, kinematyczny w 100°C 12.5  cSt ASTM D 445 
Wskaźnik lepkości 120  ASTM D 2270 
Temperatura zapłonu 95  °C ASTM D 93 
Temperatura płynięcia -39  °C ASTM D 97 

Scooter oils 2T - Semi-synthetic

Opis

Eurol TTX Supreme
Syntetyczny olej 2T do silników chłodzonych powietrzem i wodą


