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IP Blu Super Mixmare  

ОПИСАНИЕ  : 

Смазочен прoдукт предназначен за смесване с бензин , подходящ за употреба в 
извънбордови 2-тактови двигатели. 
 
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА  : 

IP Blu Super Mixmare : 

 гарантира незабавно и хомогенно смесване с горивото дори при най-ниски температури;  
 не остава нагари в горивната камера и по свещите, предотвратява образуване на нагари по 

челото на буталото и в изпускателните колектори; 
 предотвратява образуването на гелообразни отложения като гарантира безпроблемната работа 

на системата за впръскване на масло и перфектното смазване на подвижните работни органи; 
 осигурява ефикасна защита срещу ръжда като предпазва двигателя от негативните последствия 

от конденза в морски условия, дори и през зимните месеци. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  : 

IP Blu Super Mixmare  е подходящо за употреба както в системи с предварително смесване 
на масло и гориво така и в извънбордови 2-тактови двигатели с морско приложение, които 
разполагат със система за  автоматично впръскване на масло в цилиндрите. 
Смазочният продукт е особенно подходящ за употреба в извънбордовите двигатели на 
Johnson, Evinrude, Mercury, Yamaha и Suzuki. 
 
СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ :  

IP Blu Super Mixmare  е официално одобрен, че отговаря на изискванията на спецификацията 
N.M.M.A. (National Marine Manufacturers Association) TC-W3.  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПИЧНИ  СТОЙНОСТИ) :  

Характеристики Метод Мерна единица Стойност 

Обемна маса при 15°C ASTM D 4052 kg/l 0.880 

Вискозитет при 100°C ASTM D 445 mm²/s 7.2 

Вискозитет при 40°C ASTM D 445 mm²/s 44 

Вискозитетен индекс ASTM D 2270 - 125 

Точка на възпламеняване V.A. ASTM D 92 °C 130 

Точка на замръзване ASTM D 97 °C -30 

(Аналитичните стойности посочени в тази информационна техническа спецификация, са приблизително равни на реалните за текущото 
производство, но не представляват заводска нормала и могат да бъдат променяни без предупреждение.)  
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Заводът за производство и опаковане на смазочни продукти italiana petroli S.p.A. разположен в гр.Савона, оперира със Система за Контрол 
на Качеството в съответствие със Стандартa UNI EN ISO 9001. 
Данните от настоящата Техническа Спецификация са базирани на познанията на производителя към датата на последната промяна на 
Спецификацията. Всички тези данни са с информативен характер и изхождат от правилната употреба на продукта. Производителят и 
неговите представители не носят отговорност при неправилна употреба на продукта. Задължение на Ползвателя на продукта е правилното 
му приложение и употреба, в съответствие с нормите за безопасност и действащите законови норми.  
Този продукт не трябва да се използва в приложения, различни от описаните в Техническата Спецификация. 
На база на данните, с които разполагаме, този продукт не представлява опасност за здравето, в случай, че се използва съгласно насоките и 
указанията, съдържащи се в Информационния Лист за Безопасност, на разположение при поискване от нашите търговски представители. 
Отработеното масло и опаковките да се оползотворяват съгласно действащите нормативни разпоредби. 


