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AGIP DIESEL GAMMA este o serie de produse care cuprinde  lubrifianţi monograd, cu  
diferite viscozităţi,  destinaţi ungerii motoarelor  Diesel cu aspiraţie  normală. 
Lubrifianţii sunt recomandaţi acolo unde autovehiculele din dotare sunt, în marea lor 
majoritate înzestrate cu  motoare Diesel, dar unde există şi câteva autovehicule dotate cu 
motoare cu aprindere prin  scânteie. Uleiul cu clasa de viscozitate  SAE 10W/20 poate fi 
folosit şi ca fluid de transmisie (Allison, Voith). 
 

Caracteristici ( valori tipice) 
Grad SAE  10W/20 30 40 50 
Viscozitate cinematică la 100 °C  mm²/s * 5,6-9,3 9,3-12,5 12,5-

16,3 
16,3-
21,9 

Viscozitate cinematică la 40   °C  mm²/s * 41 108 136 213 
Viscozitate dinamică la  - 20oC mPa.s ** 3400 - - - 
Indice de viscozitate - 110 100 100 100 
Punct de inflamabilitate COC *** °C 210 235 245 250 
Punct de curgere  °C - 33 - 21 - 21 -18 
Densitate la 15 °C kg/dm3 0,880 0,895 0,897 0,900 
Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes);  (**) 1 mPa.s = 1 cP (centi Poise); COC – Cleveland Open 

Cup (vas deschis) 
 

Proprietăţi şi performanţe 
* Prin proprietăţile detergent-dispersante ale lubrifiantului AGIP DIESEL GAMMA se reduce 
la minimum formarea de depuneri, lacuri şi şlamuri  prevenindu-se astfel blocarea 
segmenţilor şi păstrând  pistoanele curate  prin menţinerea  în suspensie a  eventualelor 
depuneri. 
* AGIP DIESEL GAMMA este rezistent la degradarea cauzată, în special, de oxidarea 
datorată exploatării la temperaturi ridicate în prezenţa aerului şi  altor agenţi cu efect 
catalitic. 
* Proprietăţile sale anticorozive asigură protejarea componentelor motorului împotriva  
acţiunii corozive  datorate produselor acide rezultate prin arderea combustibililor.  
* Proprietăţile sale antiuzură asigură o durată lungă de viaţă componentelor motorului aflate 
în mişcare reducând  astfel  numărul  intervenţiilor  şi reparaţiilor asupra  motorului. 
* Proprietăţile antispumante previn formarea bulelor de aer care ar afecta continuitatea 
filmului de lubrifiant. 
 

Specificaţii 
AGIP DIESEL GAMMA  satisface cerinţele următoarelor specificaţii: 
   - API CC/SC 
   - U.S. Departement of the Army MIL-L-2104 B 
   - Allison type C-3 fluid de transmisie  (SAE 10W/20) 
   - VOITH Diwa                                             (SAE 10W/20) 
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