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Popis 
 
AQUA COMP je syntetický olej pro dvoudobé motory 
s velmi nízkou kouřivostí připravený pro moderní vy-
soce výkonné dvoudobé motory použité v rekreačních 
nebo závodních osobních plavidlech. Protože byl 
vyvinut za použití podobné technologie jako úspěšný 
a v závodech ověřený COMP 2, je AQUA COMP ide-
ální pro použití v motorech, které jsou používány se-
zónně nebo nepříliš často, neboť zanechává vrstvu 
chránící před korozí na všech vnitřních površích. Jeho 
systém přísad s nízkým obsahem popela zajišťuje 
čisté hoření a méně karbonů na důležitých vnitřních 
funkčních plochách, jako jsou kroužky a kanály, čímž 
zajišťuje udržení optimální výkonnosti. 
 
AQUA 2 obsahuje moderní systém přísad, který zajiš-
ťuje čistý běh a snadné startování při trvalém i přeru-
šovaném provozu a chrání proti tvorbě úsad v palivo-
vém systému. 
 
 
Použití 
 
Olej AQUA COMP je vhodný pro mazání směsí i pro 
systémy odděleného mazání ve vysoce výkonných 
motorech plavidel používaných pro závodění a vodní 
lyžování. Pro vysoce upravené závodní motory je 
doporučován olej SILKOLENE PRO-2.  
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AQUA 2 je předředěný bezpopelnatý olej pro dvoudo-
bé benzinové motory výletních a rekreačních plavidel. 
Je vhodný pro mazání směsí i pro systémy oddělené-
ho mazání.  
 
 
Specifikace 
 
• AQUA COMP překračuje požadavky na mazání 

motorů dle NMMA/BIA TC-W II & 3®. Splňuje spe-
cifikaci pro dvoudobé motory API TC a má také 
certifikát JASO FC. 

• AQUA 2 je certifikován dle NMMA/BIA TC-W 3®. 
Splňuje specifikaci pro dvoudobé motory API TD. 

 
 
Výhody a přínosy 
 
• Vhodné pro mazání mastnou směsí i pro systémy 

s odděleným mazáním.  
• Snižují opotřebení kroužků. 
• AQUA COMP má vyšší pevnost filmu, která brání 

„profukům“, čímž je déle dosahováno maximální-
ho výkonu. 

• AQUA COMP také chrání před vnitřní korozí. 
• AQUA COMP je doporučován pro plavidla použí-

vaná pro vodní sporty a pro závodní použití. 
• AQUA 2 je vhodný pro všechny lodní dvoudobé 

motory pracující za normálních podmínek. 
Charakteristika 
 
Vlastnosti Jednotka AQUA 2  AQUA COMP Zkouška dle 
Kinematická viskozita při 100 °C  mm2/s 4,86 11,17 IP 71 
Kinematická viskozita při   40 °C  mm2/s 24,4 83 IP 71 
Viskozitní index - 123 123 IP 226 
Dynamická viskozita při -15 °C  mPa.s - < 3500 - 
Kategorie SAE - 10W 15W-30 - 
Bod tuhnutí °C -44 -31 IP 15 
Bod vzplanutí (PMCC) °C 79 86 IP 34 

 

 


