
ENI Romania                              

  
 
 

AGIP GEUM C        F.T.  M 50/2010 
__________________________________________________________________________________ 
 
AGIP GEUM C este un lubrifiant corespunzator  nivelului de performanţă API CD, 
formulat  pentru a fi folosit în motoarele cu aspiraţie normală sau turboalimentate, care 
funcionează cu gaz metan. Datorită conţinutului redus de fosfor, pot fi utilizate şi la 
motoarele dotate cu catalizator. Se recomandă un conţinut de hidrogen sulfurat (H2S), în 
gazul metan,  sub 0,15%.  
 
Caracteristici ( valori tipice ) 
 
Grad SAE  40 
Viscozitate cinematică la 100°C mm²/s * 12,5...16,3 
Viscozitate cinematică la  40°C mm²/s * 130 
Indice de viscozitate - 98 
Cifra de bazicitate totală  -CBT (ASTM D 2896) mgKOH/g 5,5 
Punct de inflamabilitate  COC (vas deschis) °C 250 
Punct de curgere  °C -12 
Cenuşă sulfat  %gr. 0,5 
Conţinut de fosfor ppm ** 280 
Densitate la 15°C kg/l 0,895 

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes);  (**) ppm = părţi pe milion 
 
Proprietăţi şi performanţe  
 
* Prin alegerea uleiului de bază şi a tehnologiei moderne de aditivare cu un pachet de 
aditivi cu conţinut scăzut de cenuşă, se conferă uleiului  AGIP GEUM C  o stabilitate 
ridicată la oxidare şi rezistenţă la sarcini timp îndelungat. Conţinutul redus de cenuşă şi 
natura celorlalţi aditivi folosiţi asigură prevenirea formării depunerilor în camera de 
ardere şi pe celelalte piese calde ale motorului şi deci, a preaprinderilor. 
* Uleiul are o valoare a cifrei de bazicitate  care asigură  neutralizarea produselor acide 
rezultate prin arderea gazului metan care conţine şi anumite impurităţi. 
* AGIP GEUM C este un ulei care asigură funcţionarea în bune condiţii a motoarelor 
puternic solicitate, ca urmare a proprietăţilor excelente de rezistenţă la oxidare şi 
antiuzură. 
 
Specificaţii şi aprobări  
 
AGIP GEUM C este recomandat de construxtorii : 

- WARTSILA, pentru motoarele W25G şi  W28SG alimentate cu gaz metan ; 
- GUASCOR, pentru motoarele din seria  F, alimentate cu gaz metan. 
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