
TEKNİK BİLGİFORMU 
 

4T 15W 40 FOUR-STROKE MOTORCYCLE ENGINE OIL 
ÜRÜN TANIMI                                                               
Borax 4T 15W 40, Her türlü çalışma koşulunda mükemmel koruma sağlamak üzere dört zamanlı motorsiklette genel 
kullanım için tasarlanmış iyi rafine edilmiş kaliteli baz yağların ve gelişmiş bir katkı sistemi ile formüle edilmiş yüksek 
performanslı motosiklet yağıdır.                                                        
 
ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI                                                       
*Gelişmiş formülasyonu sayesinde motor ve dişli kutusu üzerinde güçlü bir koruyucu film tabakası oluşturarak vites 
geçişlerinin sessiz ve rahat olmasını sağlar.  
* Düşük sıcaklıklarda etkili yağlama özelliği sayesinde kolay ilk çalıştırmaya yardımcı olur ve aşınma karşı benzersiz 
koruma sağlar.  
*Özel tasarımı ile yoğun trafik ve zorlu şehir içi sürüş koşulları altında çalışan motosikletlerde yüksek performans 
göstererek motorlarında maksimum ve düzenli ivmelenme gücü sağlar.  
*Yüksek viskozite indeksi sayesinde termal değişimlere karşı kararlı yapısı ile  
motor dayanımı ve yakıt ekonomisi sağlar.                                                    

                                                                                                                                                                   
KULLANIM ALANLARI                                                                                                                                                              
Performans seviyesine uygun hava veya su soğutmalı dört zamanlı motosiklet motorlarında kullanımı uygundur. Japon ve 
Avrupa üretimi modern motosikletlerde de kullanımı tavsiye edilir. 

ŞARTNAMELER VE ONAYLAR                                  
API SL, JASO MA 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

TEST BİRİM METOD TİPİK DEĞERLER 
Yoğunluk,@ 15˚C g/cm³ ASTM D 4052 0,886 

K.Viskozite,@ 100 ˚C cst ASTM D 445 14,8 
Viskozite Indeks  ASTM D 2270 125 
Akma Noktası ˚C ASTM D 97 -24 

Parlama Noktası ˚C ASTM D 92 230 
* Yukarıdaki veriler tipik değerler olup üretimden üretime değişebilir. 

SAĞLIK EMNİYET VE ÇEVRE UYARILARI                                                                                                                                                    
Ürünün cilt temasından kaçınınız. Gözle ve deriyle teması tahrişe neden olabilir. Temas halinde bol su ve sabunla 
yıkanmalıdır. Buharlarının uzun süreli solunması, solunum yollarında tahrişe neden olabilir. Bu tür durumlarda buhara 
maruz kalan kişi açık havaya çıkarılmalıdır. Yutulması halinde kişi kusmaya zorlanmamalıdır ve tıbbi yardım alınmalıdır. 
Kullanılmış (atık) yağı toprağa, suya, kanalizasyona ve çöpe dökmeyiniz. Herhangi bir petrol ürünü ve ya kimyasal 
madde ile karıştırmayınız. Soba ve kazanda yakmayınız. Temiz sağlam ve ağzı sıkı şekilde kapatılmış bir kap içinde en 
yakın atık yağ toplama noktasına ücretsiz teslim ediniz. Çocuklardan uzak tutunuz.        

AMBALAJ TİPLERİ                                                         
1 L℮, 200 L℮, 1000 L℮ 
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