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AGIP VAS 460 şi 680  sunt uleiuri minerale compoundate, de culoare neagră, destinate 
lubrifieriii cilindrilor maşinilor cu abur fără recuperarea condensatului. 
AGIP VAS 900 este un ulei mineral simplu, folosit, în special, pentru lubrifierea cilindrilor 
maşinilor cu abur la care condensatul este recuperat. 
 
Caracteristici ( valori tipice) 
 
AGIP VAS  460 680 900 
Viscozitate cinematică la 40 °C mm²/s * 461 667 900 
Viscozitate cinematică la  100 °C  mm²/s * 31 39 43 
Indice de viscozitate - 95 90 86 
Punct de curgere °C -5 -3 -5 
Inflamabilitate COC (vas deschis)  °C 275 280 300 
Densitate la 15 °C kg/l 0,910 0,915 0,928 

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes) 
 
 
Proprietăţi şi performanţe 
  
* Produsele AGIP VAS 460 şi 680 conţin un compus special care le asigură o bună 
onctuozitate, deci o capacitate de lubrifiere mărită, precum şi posibilitatea de a 
emulsiona cu cantităţi reduse de apă, cum sunt acelea rezultate prin condensare. Ca 
urmare, se asigură atât protecţia antiuzură cât şi anticorozivă a suprafeţelor metalice 
expuse umezelii. 
* AGIP VAS 900  posedă o bună capacitate naturală de lubrifiere, care asigură formarea 
unui film lubrifiant care rezistă  solicitărilor specifice funcţionării maşinilor cu abur. 
Acest ulei posedă o capacitate de separare a apei care satisface cerinţele impuse de 
maşinile cu abur care refolosesc apa rezultată prin condensarea aburului. 
* Având puncte de inflamabilitate ridicate, uleiurile AGIP VAS pot fi folosite la lubrifierea 
componentelor care funcţionează la temperaturi ridicate, micşorând pericolul apariţiei 
incendiilor. 
 
Utilizări 
 
* Uleiurile AGIP VAS 460 şi 680 îndeplinesc cerinţele de lubrifiere pentru cilindrii 
maşinilor cu abur cu circiut deschis (fără recuperarea condensului). 
* Uleiul AGIP VAS 900  asigură lubrifierea corespunzatoare a cilindrilor maşinilor cu abur 
cu circuit închis (cu recuperarea condensului). Poate fi utilizat şi pentru lubrifierea 
diverselor componente care funcţionează în condiţiile existenţei umidităţii crescute. 
*  Uleiurile AGIP VAS pot fi folosite şi pentru lubrifierea angrenajelor (melcate, elicoidale 
etc.) cu solicitări reduse. 
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