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AGIP TECSINT F.T.  M 105/2006

AGIP TECSINT sunt lubrifianţi din ultima generaţie, în întregime sintetici, formulaţi, în
mod special, pentru a satisface cerinţele ultimelor tipuri de motoare pe benzină (16
supape/supape cu acţionare variabilă /catalizator).
Pe lângă capacitatea de lubrifiere foarte bună şi o protecţie antiuzură superioară,
AGIP TECSINT contribuie la economisirea de carburant şi reduce emisiile  de agenţi
poluanţi de toate tipurile.
Volatilitatea sa redusă asigură pierderi mai mici în mediul înconjurător şi o capacitate
de lubrifiere superioară, într-un domeniu larg al temperaturilor de lucru, ceea ce
înseamnă un motor mai eficient, consum redus de combustibil şi reducerea emisiilor
poluante.

Caracteristici (valori tipice )     TECSINT               5W/30               SX                 SL
Grad SAE 5W/30 0W/40 5W/40
Viscozitate cinematică la  40 °C mm²/s * 64,5 78,0 94,0
Viscozitate cinematică la 100 °C mm²/s * 9,3...12,5 12,5...16,3 12,5...16,3
Viscozitate dinamică la –30 °C mPa.s ** 6200 - 6200
Viscozitate dinamică la –35 °C mPa.s ** - 6600 -
Indice de viscozitate - 165 182 158
Punct de inflamabilitate COC *** °C 243 216 225
Punct de curgere °C - 42 - 42 - 42
Densitate la 15 °C kg/l 0,874 0,860 0,860

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

Proprietăţi şi performanţe
* Baza sintetică şi pachetul de aditivi, special selectionaţi, fac ca TECSINT să asigure
o viscozitate ideală într-un domeniu larg al temperaturilor de lucru, reducerea frecării,
consum redus de carburant şi reducerea emisiilor poluante.
* Baza sintetică cu volatilitate redusă a uleiurilor TECSINT micşorează  consumul de
ulei, emisiile de ulei nears în ţeava de eşapament,  volatilizarea şi  formarea de
depuneri sub formă de lac în camera de combustie.
* Componentele sintetice măresc aderenţa filmului lubrifiant pe piesele  motorului
oprit o perioadă mai lungă de timp, asigurând astfel pornirea uşoară şi reducerea
semnificativă a uzurii în primele faze critice ale pornirii motorului.
* Proprietăţile componentelor sintetice  menţin viscozitatea şi capacitatea de lubrifiere
chiar în condiţii dificile de trafic, conferind lubrifiantului proprietăţi antiuzură unice,
asigurând o durată de viaţă lungă  tuturor pieselor în mişcare  şi reducând astfel
necesitatea unor controale şi reparaţii frecvente.



* Atât  testele de laborator cât şi cele pe autovehicule, în condiţii reale de exploatare,
au demonstrat că acest ulei, complet sintetic, reprezintă combinaţia ideală în ceea ce
priveşte  viscozitatea, onctuozitatea, volatilitatea şi detergenţa prin care se asigură o
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protecţie eficientă a motorului  şi o reducere la minimum a frecărilor şi  pierderilor de
ulei.
* În testele pe autovehicule, s-a demonstrat că AGIP TECSINT asigură reducerea
consumului de lubrifiant şi  protecţia excelentă a motorului în cele mai diverse condiţii
de exploatare.
* Uleiul de bază sintetic, folosit la  formularea acestor lubrifianţi, determină o creştere
a detergenţei prin care se menţine motorul în stare curată,  evitându-se formarea de
şlam,  lacuri şi alte depuneri în motor.
* AGIP TECSINT a dat rezultate remarcabile în încercările pe bancul de testare ALFA
ROMEO pe care au fost  simulate cele mai severe condiţii  de exploatare.

Specificaţii şi aprobări
AGIP TECSINT  îndeplineşte sau chiar depăşeşte cerinţele următoarelor specificaţii:
- API  SL/CF  (TECSINT 0W/40,  5W/40)
- API SJ /CF  (TECSINT  5W/30)
- ACEA A3, B3, B4 (TECSINT  0W/40, 5W/40)
- ACEA A3, B3 (TECSINT  5W/30);
- CCMC G-5, PD-2;
- VW 502.00 + 505.00
- MB 229.1   (SAE 5W/30)
- MB 229.3  (SAE 0W/40, 5W/40)
- PORSCHE;
- BMW Longlife 01 (SAE 5W/30, 5W/40)
- Maserati (SL)
- Renault (Megane, Scenic) - SL
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