
ENI Romania                              

  
 

AGIP MCL 18        F.T.  M 56/2010 
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AGIP MCL 18  este un lubrifiant pentru cilindri, formulat pentru a răspunde cerinţelor 
lubrifierii motoarelor marine diesel în doi timpi, care funcţionează cu combustibili cu 
conţinut de sulf sub 1%. Se pot folosi şi combustibili cu conţinut mai ridicat de sulf dar 
pe perioade scurte de timp, pentru a evita uzurile corozive. 
 
Caracteristici ( valori tipice ) 
 

Grad SAE   50 
Viscozitate cinematică la 100°C mm²/s * 21,3 
Viscozitate cinematică la  40°C mm²/s * 250 
Indice de viscozitate - 100 
Punct de inflamabilitate  COC ** °C 200 
Cifra de bazicitate totală (CBT) mgKOH/g 20 
Densitate la 15°C kg/l 0,920 

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes) ; (**)  COC – Cleveland Open Cup (vas deschis) 
 
Proprietăţi şi performanţe  
 

* Prin formularea uleiului AGIP MCL 18 desfăşurată pe parcursul mai multor ani de 
cercetări şi încercări practice, se asigură performanţe superioare de funcţionare a 
motoarelor care folosesc combustibili grei 
* Alegerea corectă a pachetului de aditivi  previne formarea depunerilor în capul 
pistonului 
* Foarte buna stabilitate termică a uleiului asigură o lubrifiere optimă a motoarelor mari, 
cu presiuni medii efective ridicate 
* Excelentele proprietăţi detergent-dispersante previn depunerile carbonoase în locaşele 
segmenţilor, prevenind blocarea acestora, chiar în condiţiile folosirii unor combustibili 
de slabă calitate 
* Rezistenţa ridicată a filmului lubrifiant asigură reducerea uzurilor 
* Bunele proprietăţi de pulverizare uşurează pătrunderea uleiului la locurile de lubrifiere 
reducând astfel uzurile chimice şi mecanice. 
 
Utilizări 
 

Utilizarea uleiurilor cu valori reduse CBT este indicată în cazul folosirii combustibililor cu 
conţinut redus de sulf, dar nu constitue o garanţie pentru reducerea uzurilor anormale.  
 
Specificaţii 
 

AGIP MCL 18 este  aprobat de constructorii de motoare: 
- FICANTIERI – Grandi Motore Trieste                - USSR Merchant Navy Ministry 



- MAN – B&W                                                         - NEW SULZER DIESEL 
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