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GT-1 2-Cycle Lubricant 
 

 
Kendall GT-1

®
 

2-Cycle Lubricant är en motorolja speciellt komponerad för användning i högpresterande 
vattenkylda tvåtaktsmotorer. Den är certifierad av National Marine Manufacturers Association (NMMA) som 
en olja av TC-W3

®
 

typ. Den rekommenderas för tvåtakts utombordsmotorer, både för förblandat bränsle och 
oljeinsprutningssystem, och även för andra tvåtaktsmotorer, till exempel i snöskotrar, fritidsbåtar och 
motorcyklar där tillverkaren föreskriver en olja av TC-W3

®
 , TC-WI

®
I eller TC-W

®
 

typ. 
 

 
Fördelar:  
Kendall GT-1 2-Cycle Lubricant ger ett enastående skydd mot hasning och repning, bidrar till att hålla 
tändstiften och förbränningskammaren rena och motverkar självtändning. Oljan är förtunnad med ett destillat 
med hög flampunkt för att göra den lätt att blanda med bensin även vid låga temperaturer.  
 
Rekommenderas för:  
• Vattenkylda tvåtakts utombordsmotorer med hög effekt 
• Luftkylda tvåtakts motorcykelmotorer 
• Vissa luftkylda högeffektsmotorer i snöskotrar 
• Små, lågvarviga kedjesågar 
• Trädgårdsredskap (ex. gräsklippare och grästrimmers) 
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2-Cycle Lubricant uppfyller eller överträffar kraven för godkännande enligt följande:  
• NMMA TC-W3

 

, TC-WII
 

, TC-W 
 
OBS! Följ alltid tillverkarens rekommendation för rätt bränsle/oljeblandning. 
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Tekniska data 
 
Densitet vid 15,6 °C (60 °F) (kg/dm

3
) 0,876 

Pounds per U.S. Gallon vid 15,6 °C (60 °F) 7,29 

Färg, Visuell Blå 

Flampunkt (COC), °C (°F)  114(237) 

Flampunkt (PMCC), °C (°F)  95(203) 

Lägsta flyttemperatur, °C (°F) -45-49) 

Viskositet, Kinematisk  

cSt vid 40 °C 45,7 

cSt vid 100 °C 7,9 

Viskositetsindex  143 

Sulfataska, ASTM D874, viktprocent  Noll 

Artikelnummer 7253 

 


