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__________________________________________________________________________________ 
 
AGIP HD DUAL este un lubrifiant  pentru motoarele pe benzină şi diesel cu aspiraţie 
normală. Formula multigrad, 15W-40, asigură utilizarea lui în condiţii climatice diferite, pe 
tot parcursul anului. 
 
 

Caracteristici ( valori tipice ) 
Grad SAE  15W-40 ◊ 
Viscozitate cinematică la 100°C mm²/s * 12,5...16,3 
Viscozitate cinematică la  40°C mm²/s * 101 
Viscozitate dinamică la – 20oC mPa.s ** 6700 
Indice de viscozitate - 140 
Punct de inflamabilitate  COC # °C 225 
Punct de curgere  °C -24 
Densitate la 15°C kg/l 0,880 

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes);  (**) 1 mPa.s = 1 cP (centi Poise); (#)  COC – Cleveland 
Open Cup (vas deschis); ◊ - Înlocuieşte uleiul Agip Motoroil HD 20W-40 

 
 

Proprietăţi şi performanţe  
* Bunele proprietăţi detergent-dispersante, asigură reducerea formării depunerilor în 
motor sub formă de lac, şlam etc., previn blocarea segmenţilor, menţin pistoanele curate 
şi potenţialele depuneri în suspensie.       
* AGIP HD DUAL este foarte rezistent la degradarea termo-oxidativă datorată 
temperaturilor ridicate, prezenţei aerului şi altor agenţi. 
* Prin proprietăţile sale antiuzură, uleiul asigură prelungirea duratei de utilizare a părţilor 
în mişcare şi deci, o reducere a intervenţiilor necesare întreţinerii şi reparării motorului. 
* Caracteristicile antispumante previn înglobarea în ulei a bulelor de aer care ar duce la 
întreruperea peliculei lubrifiante. 
* Proprietăţile anticorozive ale uleiului asigură protecţia componentelor metalice ale 
motorului împotriva umidităţii şi compuşilor acizi rezultaţi prin combustie. 
* Prin formularea sa specială, se asigură proprietăţi superioare de performanţă fără 
concentraţii ridicate de aditivi organo-metalici. Ca urmare, se reduc depunerile din 
camera de ardere, depuneri care ar conduce la preaprinderi şi ar necesita creşterea cifrei 
cetanice după o perioadă mai lungă de funcţionare  a motorului. 
 
Specificaţii   
AGIP HD DUAL răspunde cerinţelor următoarelor specificaţii: 

- API SF/CD 
- MIL – L – 46152 C 
- MIL – L- 2104 C 



- CCMC G-2  
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