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AGIP RUSTIA 65/F  este un produs special de protecţie şi îndepărtare a apei. 
 
Caracteristici (valori tipice) 
Viscozitate cinematică la 100°C mm²/s * 280 ** 
Punct de inflamabilitate Abel *** °C 38 # 
Punct de curgere oC - 35 
Densitate specifică la 15°C   kg/l 0,890 
Punct de picurare oC 62 ** 

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (**) după îndepărtarea solventului; (***) IP 170, DIN 
51755 (vas închis); # produsul cu solvent 

 
 
Proprietăţi şi performanţe  
 
* AGIP RUSTIA B 65/F este un produs caracterizat printr-o foarte bună aderenţă la 
suprafeţele metalice, care asigură o peliculă extrem de rezistentă la încărcări mari şi la 
spălare cu apă. 
* Proprietăţile antirugină ale produsului asigură protejarea eficientă a tuturor pieselor 
unse, datorită aditivării sale speciale. 
* Prezenţa solventul este necesară, în special, când se aplică pe cabluri multifilare,  
permiţând astfel pătrunderea fluidului între firele acestora. După evaporarea solventului, 
rămâne un strat de ulei cu viscozitate foarte mare care asigură o protecţie ridicată. 
* Datorită prezenţei solventului se asigură un strat de protecţie mai subţire decât cel 
obţinut cu produse fără solvent, dar cu aderenţă mult mai puternică. 
* Produsul conţine aditivi antioxidanţi şi antirugină care asigură foarte bune proprietăţi 
anticorozive şi de rezistenţă la degradări oxidative. 
* AGIP RUSTIA B 65/F conţine aditivi speciali extremă presiune care asigură bune 
proprietăţi de lubrifiere chiar în condiţii de operare extrem de dificile, prevenind apariţia 
gripajului şi sudarea suprafeţelor în frecare. 
* Culoarea deschisă a produsului reduce pătările diverselor suprafeţe în cazul în care s-
ar scurge accidental de pe organele lubrifiate ( cabluri, angrenaje etc.). 
* Punctul de picurare ridicat, în comparaţie cu produsele bituminoase obişnuite, previne 
scurgerea produsului în condiţiile unor temperaturi relativ ridicate, asigurând menţinerea 
în stare curată a zonei de lucru. 
 
Utilizări 
 
* AGIP RUSTIA B 65/F este un produs care se aplică uşor cu spatula sau pensula.   
* Datorită culorii deschise poate fi utilizat pe vasele de pasageri. 
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* AGIP RUSTIA B 65/F este realizat special pentru lubrifierea şi protecţia angrenajelor 
deschise, cablurilor, ghidajelor şi a altor organe de maşini descoperite, care sunt supuse 
unor solicitări termo-mecanice noderate. 
* Produsul asigură protecţia eficientă a rolelor (cu table laminate) pe timpul depozitării. 
Părţile laterale, zonele cele mai expuse coroziunilor deoarece produsele fluide se scurg, 
sunt protejate corespunzător folosind AGIP RUSTIA B 65/F. 
 * Deoarece produsul are proprietăţi antisudură (antigripaj), este recomandat pentru 
lubrifierea angrenajelor (deschise) supuse la sarcini dinamice ridicate. 
 
La aplicarea produsului cu solvent, trebuie folosit echipament de protecţie adecvat. 
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