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 AGIP SINT 2000  TURBO DIESEL  SAE 10W-40 F.T.  M 85/2006

AGIP SINT 2000 TURBO DIESEL este un ulei destinat motoarelor diesel uşoare pentru
autoturisme care funcţionează în condiţii de exploatare severe, precum şi pentru
motoarele cu turbocompresor.

Caracteristici (valori tipice):
Agip SINT 2000 Turbo Diesel Unităţi 10W/40 Metode
Viscozitate cinematică la 100 °C mm²/s * 12,5...16,3 ASTM D 445
Viscozitate cinematică la   40 °C mm²/s * 95 DIN 51 561
Viscozitate dinamică la -25oC mPa.s ** 6800 DIN 51 550
Indice de viscozitate - 154 DIN ISO 2909
Densitate la 15 °C kg/m3 873 ASTM D 1298
Punct de inflamabilitate COC *** °C 220 ASTM D 92
Punct de curgere °C – 30 ASTM D 97

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (**) 1 mPa.s = 1 cP (centi Poise);  (***) COC – Cleveland Open
Cup (vas deschis)

Proprietăţi şi performanţe:
· Datorită formulării sale „multigrad” uleiul poate fi folosit într-un domeniu foarte larg

al temperaturilor ambiante.
· Fiind fluid la temperaturi scăzute, se asigură porniri uşoare iarna (SAE 10W), dar

asigură şi viscozitatea minimă necesară funcţionării optime a motorului în regim
termic stabilizat (SAE 40). Datorită volatilităţii extrem de scăzute a componetului
sintetic, consumul de ulei este foarte scăzut.

· Foarte bunele proprietăţi ale uleiului de bază sintetic, împreună cu pachetul special
de aditivi, asigură excelente proprietăţi de rezistenţă la degradări termo-oxidative,
astfel încât uleiul AGIP SINT 2000 TURBO DIESEL   poate funcţiona timp îndelungat
la temperaturi ridicate în prezenţa aerului şi altor agenţi.

· AGIP SINT 2000 TURBO DIESEL este formulat pentru a răspunde celor mai exigente
specificaţii privind uleiurile destinate motoarelor diesel, în special cele cu
turbocompresoare, ale autovehiculelor moderne. În funcţionare în cele mai severe
condiţii, uleiul AGIP SINT 2000 TURBO DIESEL împiedică formarea depunerilor sub
formă de şlam în părţile reci ale motorului şi a depunerilor sub formă de lac. Se evită
astfel blocarea segmenţilor şi menţinerea în stare curată a pistoanelor.

· Prin proprietăţile sale antiuzură, uleiul prelungeşte durata de viaţă a pieselor în
mişcare, reducând costurile de exploatare. Componenta sintetică aderă foarte
puternic la suprafeţele metalice astfel încât, după o perioadă lungă de staţionare, se
reduce uzura prin existenţa între piesele în  mişcare a unei pelicule de ulei.



· Prin proprietăţile anticorozive speciale, se asigură o protecţie eficace împotriva
coroziunilor datorate umidităţii şi compuşilor acizi formaţi prin ardere.
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· Prin proprietăţile antispumante împiedică formarea bulelor de aer care ar întrerupe
continuitatea filmului lubrifiant.

Specificaţii:

AGIP SINT 2000 TURBO DIESEL este aprobat oficial şi răspunde cerinţelor specificaţiilor:

- ACEA  B3, B4
- API SH/CF
- VW  505.00
- CCMC PD-2, D4
- MIL-L-214C, MIL-L-46152D
- Rover group

Instrucţiuni de sănătate: Vezi fişa tehnică de securitate!
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