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De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan 
altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd 
zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingproces  van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze 
tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt 
geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.
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Performance Level

Eurol SR 2000 Road Racing is een volsynthetische 2-takt 
olie speciaal ontwikkeld voor wegrace motoren en karts. 
Het uitgebalanceerde additievenpakket, samen met de 
synthetische basisoliën zorgen voor optimale prestaties 
onder zeer extreme race omstandigheden.

Eurol SR 2000 Road Racing voorkomt kleven van de 
gasschuiven bij regenachtig weer. De synthetische oliën 
en de toegepaste additieven houden de motor, zelfs bij 
zeer hoge belasting cq. temperaturen, brandschoon.

Eurol SR 2000 Road Racing presteert optimaal in zwaar 
opgevoerde, watergekoelde wegrace tweetaktmotoren.

Prestatieniveau
API TC+/TC
JASO FC
ISO-L-EGD

Fysische eigenschappen
Kleur Bruin
Dichtheid bij 20°C 0.8861 kg/l ASTM D 1298
Viscositeit, kinematisch bij 40°C 150 cSt ASTM D 445
Viscositeit, kinematisch bij 100°C 18 cSt ASTM D 445
Viscositeitindex 133 ASTM D 2270
Vlampunt 125 °C ASTM D 93
Pour point -24 °C ASTM D 97

Scooter oliën 2T - 2T racing

Omschrijving

Eurol SR 2000 Road Racing
Volsynthetische 2-takt olie voor wegrace motoren en karts
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This sheet contains recommendations or suggestions on properties and possible applications of Eurol products. Because of continuous product research and development, the information in 
this document can be changed at all times, without foregoing notice. The analytical information in this document consists of typical incorrectness of the text. The reader is advised to make the 
final product choice in dialogue with the supplier.
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Performance Level

Eurol SR 2000 Road Racing is a fully synthetic 2-stroke oil, 
especially developed for racing engines and karts. The 
balanced additive package, in combination with the 
synthetic base stocks, guarantee optimum results under 
extreme racing conditions.

Eurol SR 2000 Road Racing prevents sticking of the 
throttle valves in rainy weather. The special formulation 
keeps the engine clean and free from carbon deposits, 
even at high loads and temperatures.

Eurol SR 2000 Road Racing offers optimum performance 
in tuned, water cooled 2-stroke racing engines.

Performance level
API TC+/TC
JASO FC
ISO-L-EGD

Physical properties
Colour Brown
Density at 20°C 0.8861 kg/l ASTM D 1298
Viscosity, kinematic at 40°C 150 cSt ASTM D 445
Viscosity, kinematic at 100°C 18 cSt ASTM D 445
Viscosity Index 133 ASTM D 2270
Flash point 125 °C ASTM D 93
Pour point -24 °C ASTM D 97

Scooter oils 2T - 2T racing

Description

Eurol SR 2000 Road Racing
Fully synthetic 2-stroke oil for racing engines and karts


