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AGIP EXTRA HTS,  este un  lubrifiant de ultimă generaţie, în întregime sintetic, 
formulat în special pentru satisfacerea cerinţelor ultimelor tipuri de motoare. Este 
destinat pentru motoarele, pe benzină şi diesel, ale autovehiculelor care funcţionează 
în condiţii severe de exploatare. 
 
 

Caracteristici ( Valori tipice ) 
 

Grad  SAE  5W/40 
Viscozitate cinematică la 100 °C mm²/s * 12,5...16,3 
Viscozitate cinematică la 40 °C mm²/s * 85 
Viscozitate dinamică la –30 °C mPa.s ** 6500 
Indice de viscozitate - 176 
Punct de inflamabilitate COC # °C 220 
Punct de curgere °C - 39 
Densitate la 15 °C kg/l 0,850 

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

 
Proprietăţi şi performanţe 
 

* Baza sintetică şi pachetul special de aditivi conferă lubrifiantului capacitatea de-a 
asigura şi a menţine  viscozitatea  ideală îin condiţii de exploatare severe .   
* Datorită gradului său de viscozitate, AGIP EXTRA HTS garantează o circulaţie rapidă 
a lubrifiantului la toate părţile aflate în mişcare, la pornirea motorului, indiferent de 
temperatura exterioară, chiar în condiţii extreme.  
* Produsul permite o lubrifiere corectă a motorului atât la pornirea la rece, la 
temperaturi extrem de scăzute, cât şi la temperaturi ridicate. 
* Prezenţa componentelor sintetice cu volatilitate scăzută şi stabilitate termică 
ridicată, contribuie la reducerea consumului de lubrifiant datorat pierderilor prin 
evaporare. 
* Componentele sintetice ajută la formarea unui film lubrifiant care aderă perfect la 
suprafeţele metalice, chiar şi atunci când motorul este oprit o perioadă mai lungă de 
timp, asigurând astfel o pornire uşoară şi o reducere semnificativă a  uzurii . 
* Atât compuşii sintetici cât şi celelalte componente menţin viscozitatea şi capacitatea 
de lubrifiere în condiţiile dificile de trafic, conferind lubrifiantului AGIP EXTRA HTS 
proprietăţi antiuzură unice, asigurând o durată de viaţă lungă  tuturor părţilor aflate în 
mişcare, reducând  astfel   necesitatea  controalelor  şi reparaţiilor frecvente. 
* Atât testele de laborator, cât şi cele efectuate  pe autovehicule, au demonstrat că 
acest lubrifiant, complet sintetic, reprezintă combinaţia ideală între viscozitate, 
onctuozitate, volatilitate şi detergenţă  capabilă  să asigure o protecţie eficientă a 
motorului şi o reducere la minimum a frecărilor şi  pierderilor de ulei. 
* AGIP EXTRA HTS nu atacă dispozitivele catalitice de evacuare şi nici  garniturile din 
cauciuc folosite în construcţia autovehiculelor. 



* Este miscibil cu toţi lubifianţii de pe piaţă care îndeplinesc aceleaşi specificaţii 
internaţionale de calitate. 
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Specificaţii  
 

AGIP EXTRA HTS 5W-40 este oficial aprobat sau îndeplineşte cerinţele următoarelor 
specificaţii: 
- ACEA A3, B3, B4  
- API SL/CF; 
- BMW Long Life 
- PORSCHE (nu şi Cayenne V6); 
- MB - Approval 229.3 
- VW 502.00 + 505.00  
- RENAULT RN0700, RN0710 – ACEA A3/B4 - (Megane, Scenic) 
- GM LL-B-025 
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