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IP Mix Plus 2  

ОПИСАНИЕ  : 

Качествен смазочен продукт на минерална основа, с много ниско съдържание на пепел, 
формулиран за всички съвременни 2-тактови бензинови двигатели със средно висока 
мощност, мотопеди, мотоциклети и скутери, работещи в най-тежките експлоатационни 
условия и подложени на променливи топлинни натоварвания. Да се използва смесен с 
бензин в процентите, определени от Производителите. 
 
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ СВОЙСТВА И ПРЕДИМСТВА  : 

Смазочен продукт, формулиран от висококачествени минерални базови масла и специални 
присадки, които придават на продукта повишени експлоатационни свойства, надвишаващи 
тези на конвенционалните 2-тактови моторни масла на пазара. Основните характеристики на 
продукта са: 
-Висока устойчивост на смазващия филм, повишена мощност на смазване, максимална 
ефективност и производителност на двигателя, които са максималните при нивата на 
качество съотносими с минерални масла. 
-Повишена защита срещу износване и корозия, при всякакви работни условия. 
-Отлични противозадирни свойства при високи скорости на въртене. 
-Много ниска димност на отработените газове и затова се препоръчва за градски трафик. 
-Използвайте в съответствие с процентите, препоръчани от отделните Производители, 
предотвратява образуването на отлагания върху буталото, върху всмукателните и 
изпускателните клапани и в каналите на еластичните сегменти. 
-Използван в правилни дози, намалява до минимум замърсяването на ауспуховите гърнета. 
-Смазочният продукт надвишава нормите на всички аналитични, технически и двигателни 
тестове, изисквани от най-значимите международни производители на мотоциклети, в 
комбинация с безоловен бензин. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  : 

IP Mix Plus 2 е формулиран за използване в съвременни двутактови бензинови двигатели, с 
отделно смазване или на двутактови двигатели с директно смазване (чрез смесване) на 
съвременни мотоциклети и скутери. Обогатяването на смазочния продукт с добавки го прави 
особено подходящ за двигатели с много висока степен на компресия, високооборотни, 
подложени на тежки експлоатационни условия, където триенето на движещите се части 
достига високи стойности: кросови мотори, мотори за трайл, картинги и др. 

Предварително разреден за да се постигне подходящ вискозитет, за употреба в системи с 
отделно смазване и за бързо и пълно смесване с бензин. 

Препоръчва се за двигатели с висока мощност, с въздушно или водно охлаждане. 
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Предварително смесване: 
- Капачката (мерителната чашка) на опаковката съдържа около 20мл масло: 

- Разтвор от 2%: 1 капачка на литър бензин 
- Разтвор от 4%: 2 капачки на литър бензин 
- Разтвор от 6%: 3 капачки на литър бензин 

 
- На опаковката от 1 литър, близо до вертикалната бяла лента за проверка на нивото на 
съдържащия се продукт, има референтни белези за обем, всеки белег съответства на 
около 100 мл масло: 

- Разтвор от 2%: 1 белег за 5 литра бензин 
- Разтвор от 3%: 1 белег за 3,5 литра бензин 
- Разтвор от 4%: 1 белег за 2,5 литра бензин 
- Разтвор от 5%: 1 белег за 2 литра бензин 

 

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ :  

IP Mix Plus 2 напълно отговаря на изискванията на големите Производители в сектора и 
далеч надхвърля международните спецификации, предоставени от API (American Petroleum 
Institute), от JASO (Japanese Automobile Standards Organisation) и от ISO (International 
Standards Organization) : 
 

API TC 
JASO Classification: JASO FD 
ISO Classification: ISO-L-EGD 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ (ТИПИЧНИ  СТОЙНОСТИ) :  

Характеристики Метод Стойност 

Цвят ASTM D 1500 3.0 

Плътност при 15°C, Kg/lt. ASTM D 4052 0,874 

Вискозитет при 40°C, mm
2
/s ASTM D 445 74 

Вискозитет при 100°C, mm
2
/s ASTM D 445 10 

Точка на възпламеняване C.O.C. °C ASTM D 92 240 

Точка на замръзване, °C ASTM D 97 -27 

Сулфатна пепел, %p. ASTM D 874 < 0,1 

(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.) 
 
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. 


