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AGIP ECOSINT        F.T.  M 31/2010 
 
AGIP ECOSINT este un ulei sintetic de concepţie complet nouă, destinat tuturor 
motoarelor în doi timpi răcite cu apă. Este formulat cu aditivi speciali fără cenuşă şi un 
ulei de bază biodegradabil, care asigură un nivel foarte redus de emisii poluante (fum). 
Produsul este realizat special pentru amestecare cu benzină, chiar la concentraţii foarte 
scăzute, în toate motoarele pentru ambarcaţiuni, inclusiv modelele pentru competiţii. 
 
  Caracteristici (valori tipice )  
Grad SAE   15W/30 
Viscozitate cinematică la  40 °C mm²/s * 77 
Viscozitate cinematică la 100 °C mm²/s * 9,3...12,5 
Viscozitate dinamică la –15°C mPa.s ** 3000 
Indice de viscozitate - 145 
Punct de inflamabilitate PM *** °C 70 
Punct de curgere °C - 27 
Biodegradabilitate (CEC-L-33-A-94) % 75 
Densitate la 15 °C kg/l 0,915 

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes);  (**) 1 mPa.s = 1 cP (centi Poise);  
 (***) PM – Pensky Martens (vas închis) 
 
Propriet[ţi şi performanţe 

* Produsul este realizat special pentru motoarele moderne montate în afara bordului  
ambarcaţiunilor uşoare, pentru care amestecul recomandat este cuprins între 1:100 şi 
1:150. 
* Menţine motorul şi sistemul de evacuare în stare curată şi reduce nivelul degajării de 
fum. 
* Asigură auto-amestecarea, cerinţă impusă de motoarele echipate cu sisteme de injecţie 
a uleiului. 
* Poate fi folosit şi pentru ungerea motoarelor puternic solicitate, în doi timpi, ale 
motocicletelor, datorită caracteristicilor detergente foarte bune, care asigură reducerea 
depunerilor în camera de ardere şi orificiile de evacuare. 
* Uleiul sintetic folosit asigură biodegradabilitatea produsului de minimum 75%.  Ca 
urmare, nu provoacă poluarea mediului. 
* AGIP ECOSINT asigură  foarte  bune proprietăţi anticorozive, antirugină, antiuzură şi de 
prevenire a formării depunerilor sub forma de lac, protejând astfel motorul de acţiunea 
produselor acide rezultate prin ardere. 
* Produsul asigura excelente performanţe ale motorului şi în condiţiile folosirii de 
benzine fară plumb. 
 
Specificaţii  
AGIP ECOSINT depăşeşte cerinţele specificaţiilor: 

- API TC 



- NMMA TC –W (certif. nr. S 6086-5) 
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