
 

 
Kontroller alltid at det valgte produktet samsvarer med motorprodusentens anbefaling for utstyrets driftsforhold og kundens vedlikeholdsrutiner. 
 

Produktbeskrivelse 

Havoline Outboard 2T er en totakts motorolje som er 

formulert for bruk i vannavkjølte totakts utenbordsmotorer 

og vannscootere som krever NMMA TC-W3®-godkjenning. 

Havoline Outboard 2T er en mineralbasert formulering med 

askefri tilsetningspakke og fortynningssystem med høyt 

flammepunkt for optimal ytelse. 

Fordeler for kunden 

• Utviklet for å beskytte mot rust, slitasje og korrosjon, samt 

mot oppskraping av sylinderveggen ved høyt turtall 

• Optimal beskyttelse mot soting av tennpluggen og 

overflatetenning, tilstopping av eksosutganger, 

fastkoksing av stempelringer og belegg 

• Formulert for å motvirke geledannelse ved lave 

temperaturer og for optimal motorytelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Utviklet for å beskytte mot rust, slitasje, korrosjon og 
oppskraping av sylinderveggen 

• Beskytter mot soting av tennpluggen, tilstopping av 
eksosåpninger og fastkoksing av stempelringer 

• Formulert for å motvirke geledannelse ved lave 
temperaturer 

Utvalgte spesifikasjonsstandarder inkluderer: 

NMMA 

 

  

Havoline® Outboard 2T  
Totakts utenbordsmotorolje 

Produktegenskaper 

 



Havoline® Outboard 2T ─ Forts. 

Ansvarsfraskrivelse Chevron tar intet ansvar for tap eller skade som følge av at dette produktet brukes til andre bruksområder enn det som er spesifikt 
angitt i produktdatabladene. 
Helse, sikkerhet, lagring og miljø Basert på gjeldende tilgjengelig informasjon forventes dette produktet ikke å gi negative helsevirkninger ved bruk til det 
tiltenkte bruksområdet og i samsvar med anbefalingene i Sikkerhetsdatabladene. Sikkerhetsblader er tilgjengelige på forespørsel fra den lokale 
salgsrepresentanten eller via internett. Dette produktet skal ikke brukes til andre bruksområder enn de tiltenkte. Ivareta miljøet og følg gjeldende lovgivning 
ved kassering av brukte produkter. 
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Bruksområder 

• Havoline Outboard 2T anbefales til vannavkjølte 

totakts utenbordsmotorer og vannscootere 

• Havoline Outboard 2T er formulert for bruk ved de 

fleste blandeforhold av drivstoff/olje, og er velegnet for 

bruk i både motorer med oljeinnsprøyting og der oljen 

blandes med bensinen 

• Havoline Outboard 2T kan blandes ut i bensin, også 

ved lave temperaturer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkjenninger, ytelse og 
anbefalinger 

Godkjenninger 

• NMMA* TCW-3® Lisensnummer RL-29102E 

Typiske testdata 

Test Testmetoder Resultater 

Viskositetsgrad  SAE F/M 3 

Tetthet ved 15 °C, kg/l ASTM D4052 0,873 

Kinematisk viskositet ved 40°C, mm2/s ASTM D445 54 

Kinematisk viskositet ved 100°C, mm2/s ASTM D445 8,7 

Viskositetsindeks ASTM D2270 138 

Flytepunkt, °C ASTM D5950 -39 

Flammepunkt COC, °C ASTM D92 134 

Sulfatert aske, %wt ASTM D874 <0,01 

Farge Visuell Blå 

* NMMA: National Marine Manufacturers Association 

Den generelle informasjonen er ikke en spesifisering, men en indikasjon basert på gjeldende produksjon, og kan påvirkes av tillatte produksjonstoleranser. 
Med forbehold om endringer. Dette erstatter alle tidligere utgaver og informasjonen i dem. 


