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 AGIP SINT 2000       SAE 10W-40     F.T.  M 84/2010 
ACEA A3/B3, A3/B4;  API SL/CF 
 
Ulei semisintetic cu performanţe superioare, pe bază de esteri, cu proprietăţi de reducere 
a consumului de combustibil şi utilizare pe tot parcursul anului la lubrifierea motoarelor  
diesel şi pe benzină ale autoturismelor.  
 
Caracteristici (valori tipice): 
Agip SINT 2000  Unităţi 10W/40 Metode 
Viscozitate cinematică la 100 °C mm²/s * 12,5...16,3 ASTM D 445 
Viscozitate cinematică la   40 °C mm²/s * 93 DIN 51 561 
Viscozitate dinamică la -25oC mPa.s ** 6800 DIN 51 550 
Indice de viscozitate - 152 DIN ISO 2909 
Densitate la 15 °C kg/m3 872 ASTM D 1298 
Punct de inflamabilitate COC *** °C 225 ASTM D 92 
Punct de curgere °C – 33 ASTM D 97 

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

 
Proprietăţi şi performanţe: 
Agip SINT 2000 este un ulei cu proprietăţi de reducere a consumului de combustibil, 
formulat cu uleiuri sintetice de înaltă calitate obţinute după o tehnologie de esterificare Agip 
şi noile PIO (poliinternolefine), destinat lubrifierii motoarelor diesel şi pe benzină de 
concepţie nouă. Datorită excelentelor sale proprietăţi, Agip SINT 2000 asigură reducerea 
consumului de combustibil cu mai mult de 2%, comparativ cu uleiurile minerale şi este 
compatibil cu toate materialele folosite în mod obişnuit la fabricarea motoarelor. 
 
Utilizări:  
Agip SINT 2000 este un ulei cu proprietăţi de reducere a consumului de combustibil, de 
calitate înaltă, pentru lubrifierea motoarelor moderne puternic solicitate, cu şi fără 
turbocompresor, care echipează autoturismele. Uleiul îndeplineşte cerinţele multor 
producători de motoare care îl recomandă pentru utilizare. Produsul are o înaltă rezervă 
calitativă astfel încât rezistă perioade lungi de utilizare, pentru care, de altfel, este aprobat. 
 
Specificaţii:  
- ACEA  A3/ B3, A3/B4  - PORSCHE    - Ferrari 
- API SL/CF    - Peugeot    - Alfa Romeo 
- MB – Approval 229.3 - GM 6094 M    - Volvo 
- VW 500 00/505 00  - Ford EU-SSM-2C-9011-A  - Renault RN0700, RN0710 
- BMW  ulei special  - BLS.22.OL.07 British Leyland/Rover 
 



 
Instrucţiuni de sănătate: Vezi fişa tehnică de securitate! 
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