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ZENQ ONE 2T FC 

Mô tả    

ZENQ ONE 2T FC là dầu động cơ 2 thì tiên tiến, 

được phát triển từ công nghệ tổng hợp (Fully Syn) 

cung cấp sự bảo vệ, tính sạch sẽ cho động cơ và 

các chi tiết. Sản phẩm có độ nhớt thấp và dung môi 

giúp dầu và nhiên liệu hòa tan dễ dàng. ZENQ ONE 

2T FC giúp giảm thiểu kẹt hệ thống xả và vượt quá 

yêu cầu của tiêu chuẩn ISO EGC. Việc bảo vệ hệ 

thống xả và khả năng tẩy rửa có được là nhờ dung 

môi và phụ gia polymer tiên tiến  hoàn toàn phù hợp 

với các yêu cầu của tiêu chuẩn JASO FC 
 

Ứng dụng 

Sản phẩm đặc biệt khuyến cáo sử dụng trên xe mô tô 2 thì tốc độ cao, gia tốc lớn của các 

hãng như: Suzuki, Vespa, Yamaha, Aprilia, Honda, Cagiva, Minsk… Tỉ lệ pha trộn tùy vào 

hãng xe và điều kiện vận hành từ 3 % ÷ 8 %. 

Thông số kỹ thuật 

 Đơn vị ZENQ ONE 2T FC 

Tỷ trọng ở 15oC g/mL 0,866 

Độ nhớt ở 100oC cSt 7,9 

Độ nhớt ở 40oC cSt 48 

Chỉ số độ nhớt - 134 

Điểm chảy oC -14 

Điểm chớp cháy COC oC 93 

Lợi ích sản phẩm 

- ZENQ ONE 2T FC giúp động cơ, bugi luôn sạch sẽ, giảm thiểu kẹt hệ thống xả 

- Khả năng chống mài mòn kẹt xướt nổi bật 

- Khả năng bôi trơn tốt ở nhiệt độ, tốc độ vận hành cao 

- Khả năng hòa tan với nhiên liệu dể dàng, phù hợp với hệ thống hòa trộn tự động 

- Máy chạy bốc, mát máy ngay cả khi chạy ở tốc độ cao 

Chứng nhận & chấp nhận 

ZENQ ONE 2T FC đạt và vượt các tiêu chuẩn: API TC, JASO FC, ISO EGC 
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