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PETRONAS Sprinta T500   

 

 

Geschikt voor alle types 2-takt benzinemotoren voor motorfietsen, in het 

bijzonder voor motoren van de nieuwste generatie met carburateur, 

elektronische brandstofinjectie (EPF) en directe brandstofinjectie (DFI), en 

dit voor races, endurance, motorcross, go-carts, onroad of zelfs offroad. De 

olie is geschikt voor motorfietsen van de belangrijkste Japanse, Europese en 

Amerikaanse merken, in normale en zware rijomstandigheden. 

  

 
Opmerking: Raadpleeg altijd uw gebruikershandleiding om de aanbevolen viscositeitsgraad en specificaties 

voor uw specifieke voertuig te controleren. 

 

 

 

Voldoet of overschrijdt de 

vereisten van: 

API TC 

JASO FC 

ISO EGC 

TISI 

 

* Alle technische gegevens worden alleen ter referentie verstrekt. 

 

 

Parameters Methode Eenheid Typische 

waarde 

Uiterlijk - - B&C 

Dichtheid 150C ASTM D 4052 g/cm3 0,856 

Viscositeit bij 1000C ASTM D 445 cSt 7,57 

Viscositeitsindex ASTM D 2270 - 100 

Vlampunt CI. O. C ASTM D 92 0C 104 

Vloeipunt ASTM D 97 0C -39 

Zwavelhoudende as ASTM D 874 % 0,08 
 

** Deze kenmerken zijn kenmerkend voor de huidige productie. Hoewel de toekomstige productie aan de 

PLI-specificatie zal voldoen, zijn variaties in deze eigenschappen mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

• De sterkere oliefilm 

verzekert een efficiënte 

bescherming en 

betrouwbaarheid bij hoge 

temperaturen en 

toerentallen, terwijl 

tegelijkertijd een betere 

acceleratie mogelijk is. 

• Betrouwbare controle van 

schadelijke afzettingen en  

bescherming van motoren 

tegen verstopping van het 

uitlaatsysteem. 

• De technologie met laag 

asgehalte voorziet in een 

effectieve voorontsteking 

en werking van de 

katalysator, en draagt bij 

aan een geavanceerd  

motorvermogen. 

• De propere en efficiënte 

verbranding resulteert in 

zeer geringe rookvorming. 

• Uitstekende vermenging 

met loodhoudende en 

loodvrije benzine. 
 

 

• Halfsynthetisch 
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Gezondheid, veiligheid en milieu 

 

Het is niet waarschijnlijk dat dit product, bij gebruik in de aanbevolen 

toepassing, een groot gevaar voor de gezondheid en veiligheid inhoudt. Contact 

met de huid vermijden. Na contact met de huid onmiddellijk wassen met water 

en zeep. Niet laten lopen in de riolering, grond of open water.  

Voor meer gegevens over opslag, veilige verwerking en afvoer van het product, 

zie het veiligheidsinformatieblad van dit product of neem contact op 

via:  www.pli-petronas.com 

 

Belangrijke mededeling 

 

Het woord PETRONAS, het PETRONAS-logo en gerelateerde overige 

handelsmerken en/of merken die hierin zijn vermeld, zijn handelsmerken of 

geregistreerde handelsmerken van PETRONAS Lubricants International Sdn. Bhd. 

("PLISB") of dochtermaatschappijen of de moedermaatschappij onder licentie, 

tenzij anders vermeld. De documenten van PLI en de daarin opgenomen informatie 

worden geacht juist te zijn bij het ter perse gaan. PLISB verschaft geen expliciete 

of impliciete verklaring of garantie met betrekking tot de juistheid of compleetheid 

of informatie in enige uitgevoerde transactie. De in de documenten van PLI 

opgenomen informatie is gebaseerd op standaard tests onder 

laboratoriumomstandigheden en wordt alleen als richtlijn opgegeven. Gebruikers 

wordt geadviseerd de laatste versie van deze documenten van PLI te gebruiken. 

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om de producten veilig te 

evalueren en te gebruiken, om de geschiktheid voor de bedoelde toepassing te 

beoordelen en om alle betrokken wetten en regels na te leven die door de 

betrokken plaatselijke autoriteiten worden opgelegd.  

Veiligheidsinformatiebladen zijn voor al onze producten beschikbaar en moeten 

met uitsluiting van andere documenten worden geraadpleegd voor de juiste 

informatie over opslag, veilige verwerking en afvoer van het product. PLISB of 

een van de dochtermaatschappijen of de moedermaatschappij kan geen 

verantwoordelijkheid aanvaarden voor enig verlies of letsel of enige directe, 

indirecte, speciale, voorbeeldige of gevolgschade of welke schade dan ook, 

ongeacht of dit tijdens de uitvoering van een contract, door nalatigheid of andere 

misleidende handelingen optreedt, in verband met of resulterend uit abnormaal 

gebruik van de materialen en/of informatie, van het niet opvolgen van 

aanbevelingen of van gevaren die inherent zijn aan de aard van de materialen en/of 

informatie. Alle verstrekte producten, diensten en informatie vallen onder onze 

standaard verkoopvoorwaarden. Neem contact op met een van onze plaatselijke 

vertegenwoordigers indien u nog meer informatie wenst. 
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