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APLICAÇÃO 

DADOS TÉCNICOS 

Densidade a 15°C 0,882

azul

120

-27

66,6

9,25

DIN 51757

visual

DIN ISO 2592

DIN ISO 3016

DIN 51562-1

DIN 51562-1

g/ml

º C

º C

mm2/s

mm2/s

Cor 

Ponto Inflamação, CoC

Ponto de Fluxão 

Viscosidade Cinemática a 100°C

Viscosidade Cinemática a 40°C

ESPECIFICAÇÕES

Óleo sintético de muito elevada performance para motores a 2 
tempos, com autolube ou sistemas de pré mistura.
Contém um baixo teor de cinzas, permitindo um intervalo mais 
alargado de manutenção de vela de ignição.

Este lubrificante é miscível com outros lubrificantes para 
motores 2 tempos, no entanto recomenda-se uma mudança 
completa para o PRIO TOP SYNT 2T  por forma a beneficiar 
integralmente da excelentes características do produto, não 
correndo o risco de estas  se reduzirem.

O PRIO TOP SYNT 2T é um produto pronto a usar e
pode ser utilizado, sem limpeza prévia.
“AUTOLUBE” - Encher o tanque de óleo de acordo com 
especificações do fabricante.
Com lubrificação misturada, o PRIO TOP SYNT 2T permite uma 
proporção de mistura até 1:50 de acordo com as especificações 
dos fabricantes. Colocar a quantidade necessária de PRIO TOP 
SYNT 2T no tanque e de seguida encher com combustível.

PRIO TOP SYNT 2T previne depósitos e carbonizações em 
pistões, velas de ignição, aberturas de lavagem e no sistema de 
escape. PRIO TOP SYNT 2T protege contra corrosão e desgaste  
e não danifica os elastómeros e os diafragmas dos carburadores 
com diafragma.

MOTOCICLOS

FT29-PEN/01

 API TC
 JASO FC
 ISO L-EGC

FICHA TÉCNICA

PRIO TOP SYNT 2T125L1L

CARACTERÍSTICAS UNIDADE VALOR NORMA 

Óleo sintético de alta performance para motores a 2 tempos. Para sistemas 
autolube e a pré-mistura. Óleo de fácil mistura.

Data de Emissão: 11 de janeiro 2019

Proporção 
da mistura*

Quantidade de PRIO TOP SYNT 2T para 
adicionar em cada 5L de gasolina normal

1:20 250ml

1:25 200ml

1:40 125ml

1:50 100ml


