
AEROTEC® GARDEN 
 2T SE 

 AEROTEC® GARDEN 2T SE - je olej pro směsné mazání dvoudobých 
vysokootáčkových motorů v odvětví zahradní mechanizace. Je vhodný pro profesionální i hobby 
motory a vyznačuje se sníženou kouřivostí a tvorbou úsad.   

Popis 

AEROTEC® GARDEN 2T SE je polosyntetický olej vyrobený hydrogenační metodou, při 
které byly použity vysocejakostní ropné oleje, ředící složky z PIB (polyisobutylen – nahrazuje 
viskózní olej, který byl v minulosti příčinou vzniku karbonových úsad) a další zušlechťující 
přísady,  které zajistí dokonalou mazivost benzínové směsi a udrží motor v dokonalé čistotě po 
velmi dlouhý časový úsek. 
Mazivo je dále obohaceno o přísadu AEROTEC® METAL CONDITIONER, která rozšiřuje 
základní skladbu vlastností o vysokou protiotěrovou stálost a tím je zabezpečena dlouhá 
životnost pohonné jednotky s minimálním vlivem na úbytek výkonu. 
Olej je zabarvený červenofialovým indikačním odstínem.   
  

Užití 

AEROTEC® GARDEN 2T SE je určený k mazání dvoudobých vysokootáčkových 
benzinových motorů s mimořádnými požadavky na užitné vlastnosti oleje (např.  motorové pily, 
křovinořezy, vyžínače, zemědělská mechanizace aj.), které se mažou směsí oleje s benzinem 
nebo pomocí dávkovacího čerpadla. Olej byl podroben testu na motoru pily Husqvarna 346 se 
zaměřením na detergentní schopnosti maziva a zamezení váznutí pístních kroužků.  V testu 
vyhověl v porovnání s referenčním olejem Husqvarna (hodnocené položky – čistota svíčky, 
zanesení drážek a volnost pístních kroužků, tvorba úsad na pístu, ve spalovacím prostoru, stav 
ložiska, pístního čepu, výfuku a další).    
S palivem se mísí obvykle v poměru 1:50 nebo podle doporučení výrobce motoru. Je vhodný 
pro celoroční používání.  
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Výhody 

AEROTEC® GARDEN 2T SE 
- Dokonalé promazání všech pohyblivých součástí moderních vysokootáčkových motorů 
- Významným způsobem snižuje opotřebení pohyblivých součástí díky protiotěrovým 

vlastnostem 
- Vyznačuje se velmi vysokou čisticí schopností 
- Zabraňuje tvorbě vysokoteplotních karbonových úsad 
- Zaručuje dlouhou životnost zapalovacích svíček 
- Chrání vnitřní součásti proti nechtěné oxidaci 
- Impregnuje 
- Výrazně prodlužuje životnost mazaných komponentů 
- Je velmi lehce mysitelný 
- Vyniká velmi nízkou kouřivostí 
- Je celoročně použitelný 

Bezpečnostní pokyny 

AEROTEC® GARDEN 2T SE 

Toxicita 
Výrobek je klasifikován jako nebezpečný podle Nařízení EP a Rady č. 1272/2008 (CLP). Bližší 
informace jsou uvedeny v aktuálním SDS listu, který najdete na www.AEROTEC.cz  

Likvidace - skladování - manipulace 
Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů. 
Zamezte skladování vedle silných oxidačních činidel. Skladovat v dostatečně větraných a 
chladných prostorách, mimo dosah hořlavých materiál. 
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Technická data  
AEROTEC® GARDEN 2T SE 
Klasifikace a specifikace: 
API TC   JASO FD   HUSQVARNA 346 test 
ISO-L-EGD   TISI  

Parametr     Jednotka   Hodnota  Norma 
Kinematická viskozita při 100°C  mm2 /s   7,4   ČSN EN ISO 3104 
Viskozitní index       130   ČSN ISO 2909  
Bod vzplanutí     °C    110   ČSN EN ISO 2592 
Bod tekutosti     °C    -39   ČSN ISO 3016 
TBN      mg KOH/g   1,2   ČSN ISO 3771 

Hodnoty v tabulce jsou hodnotami typickými pro současnou produkci. Závazné parametry a 
další informace o výrobku jsou obsaženy v SDS listu.  

Výrobce:  AEROTEC GROUP a.s.
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