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CEPSA MOTO 2T TODO USO 
 

  
Lubrificante para todo o tipo de motores 2T de moderada potência e serviço normal. Aconselhado para ciclomotores, 
motociclos, moto-bombas de rega, bricolage, etc. 
 

 
Utilização de produto 
o Adequado para motociclos de baixa cilindrada, ciclomotores e em geral pequenos motores que não exijam 

controlo de emissões. 
o Compatível com todo o tipo de gasolina. 
o Mistura aconselhada: 2% a 4% de óleo em gasolina, ou segundo recomendação do fabricante. 
 

 
Prestações do produto 
o Pela sua baixa viscosidade e especial aditivação, facilita uma rápida lubrificação de todas as peças do motor, 

proporcionando um maior binário de arranque. 
o A sua recente aditivação, nível ISO-L-EGB + API TC proporciona uma “superior lubrificação” face a outros 

óleos convencionais. 
o Baixa formação de depósitos de cinzas no êmbolo e ausência de pérola na vela graças à sua aditivação “Low 

Ash”. 
o Proporciona uma óptima protecção e limpeza do motor, sem gripagem, devido à superior “detergência”. 

         

 

 
API TC JASO FB ISO – L- EGB 

 
 

 
CARACTERÍSTICAS NORMA ASTM CEPSA MOTO 2T TODO USO 
Massa volúmica a 15ºC, kg/m3 D-4052 880,0 
Ponto de Inflamação V/A, ºC D-93 > 70 
Ponto de Fluxão, ºC, máx. D-5950 - 18 
Viscosidade a 100ºC, mm2/s D-445 8,8 
Cor D-1500 Vermelho 

 
 

 
Este lubrificante utilizado de acordo com as nossas recomendações e para a aplicação para o qual está prevista não 
apresenta riscos particulares. Uma ficha de dados de segurança conforme a legislação em vigor na UE encontra-se 
disponível junto do seu Gestor Comercial. Nela encontrará informação relativa ao perigos, manuseamento e 
precauções a tomar, medidas de primeiros socorros e dados do Meio Ambiente do produto. 
 

Lubrificantes para Motos  


