
LUBRAX ESSENCIAL 2T FC 
Lubrificante semissintético para motores 2T  
 

Descrição 

Óleo lubrificante semissintético para uso em motores dois tempos a gasolina que exijam lubrifican-
tes com nível de desempenho API TC e JASO FC. 

 

Aplicações 

Lubrax Essencial 2T FC é recomendado para uso em motocicletas de dois tempos como as YAMAHA 
e AGRALE e outros motores de dois tempos refrigerados a ar em condições severas de serviço, co-
mo os de motosserras, ciclomotores, grupos geradores e cortadores de grama. 

 

Especificações 

Lubrax Essencial 2T  FC atende aos seguintes níveis de desempenho:  

 API TC; 

 JASO FC. 
 

Características e Benefícios 

 Sua aditivação evita a ocorrência de problemas de pré-ignição, aprisionamento de anéis, ris-
camento de camisas e perda de potência do motor; 

 Garante baixa emissão de fumaça; 

 Possui baixo teor de cinzas e resíduo de carbono, reduzindo os depósitos nos anéis, nas velas e 
na câmara de combustão; 

 Deve ser misturado ao combustível nas proporções recomendadas pelos fabricantes dos equi-
pamentos, nos manuais dos mesmo. 

 



* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações 
mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica. 
 

Saúde, Segurança e Meio Ambiente 
 
A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam 
os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e 
descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente 
e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para 
maiores informações. 
 
www.br.com.br\lubrax 
Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos 
 

 

Análises típicas* 

Ensaio Grau  
- 

Densidade 20/4°C 0,8664 

Ponto de fulgor, °C 72 

Ponto de fluidez, °C -27 

Viscosidade a 40°C, cSt 54,6 

Viscosidade a 100°C, cSt 8,8 

Índice de Viscosidade 139 

Cinzas Sulfatadas (%peso) 0,13 
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