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ARDECA MOTO-TEC 10W40 
SEMI-SYNTETISK 4-TAKTS MOTORCYKELOLJA. 

Speciellt framtagen för utmärkt skydd av motor, växellåda och våtkoppling. 

MOTO-TEC 10W40 är en multigrade olja, baserat på hydrockrackad basolja. Användningen av dessa speciella basoljor i formuleringen av 

denna kvalitet på oljan, säkerställer en hög flytenhet vid låga temperaturer. Denna olja ger lättare starter och en direkt och rätt 

oljecirkulation samt perfekt smörjning av alla vitala delar av motorn. 

Specifikationer: 

 JASO MA2 

 API: SG 

 CCMC G4 

Användningsområden 

MOTO-TEC 10W40 rekommenderas för ett brett sortiment av hög-effekts 4-takts motorcyklar. 

MOTO-TEC 10W40 överskrider specifikationerna för API SL och JASO MA 2 såväl som kraven av många globala 4-takts 

motorcykeltillverkare. 

Egenskaper och fördelar 

 MOTO-TEC 10W40 ger ett utmärkt skydd av motor, växellåda och våtkoppling som används i fyrtakts motorcyklar och ger högsta 

möjliga driftsäkerhet även under de mest krävande körförhållanden. 

 MOTO-TEC 10W40 har en mycket god termo-oxidativ stabilitet, minimerar avlagringar och slambildning. 

 MOTO-TEC 10W40 har exceptionellt slitageskyddande egenskaper som skyddar vitala motor- och växelkomponenter som leder 

till lägre underhållskostnader. Kontrollerade friktionsegenskaper eliminerar slirande koppling och förbättrar effektiv drift av 

fordonet. 

 MOTO-TEC 10W40 oljans goda lågtemperaturegenskaper möjliggör enkel start vid låga temperaturer och säkerställer effektiv 

smörjning och slitageskydd redan vid startögonblicket. 

Typiska egenskaper 

Test Metod Enheter Genomsnitts Resultat 

SAE   10W40 

Densitet vid 15°C ASTM D 4052 Kg/mᶾ 872 

Viskositet vid 40°C ASTM D 7042 mm2/S 99 

Viskositet vid 100°C ASTM D 7042 mm2/S 14,9 

Viskositets Index ASTM D 2270 - 160 

Flam punkt COC ASTM D 92 °C 210 

Lägsta Flyttemperatur ASTM D 97 °C -33 

TBN ASTM D 2896 mgKOH/g 7,9 

Askhalt ASTM D 874 % 0,96 
 

Vi förbehåller oss rätten att ändra de allmänna egenskaperna på våra produkter för att låta våra kunder dra nytta av de senaste 

utvecklingarna. 
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Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid 
med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under 
laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste 
versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den 
tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och 
vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. Vroman NV och dess dotterbolag tar inget 
ansvar för eventuella sak- eller personskador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror 
som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för 
försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant. 
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