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eni i-Sint 5W-40 este un lubrifiant sintetic cu performanţe ridicate, formulat special pentru a îndeplini 
cerinţele motoarelor pe benzină şi diesel care echipează autoturismele.   
 
Caracteristici (valori tipice) 
 
SAE 5W-40
Viscozitate la 100oC mm2/s 12,5...16,3
Viscozitate la 40oC mm2/s 90
Viscozitate la -30oC mPa.s 6300
Indice de viscozitate - 174
Punct de inflamabilitate COC oC 240
Punct de curgere oC -39
Densitate la 15oC kg/l 0,854

 
Proprietăţi şi performanţe 
 

 Uleiul de bază sintetic special şi conţinutul în aditivi asigură pentru eni i-Sint 5W-40 menţinerea 
viscozităţii ideale într-un domeniu larg de solicitări termo-mecanice, precum şi  reducerea frecării, a 
consumului de combustibil şi a emisiilor poluante. Uleiul de bază al lubrifiantului eni i-Sint 5W-40 
are o volatilitate scăzută, astfel încât se asigură reducerea consumului de ulei şi a emisiilor de ulei 
nears în gazele de eşapare, precum şi a gradului de volatilizare şi pătrundere a uleiului în camera de 
ardere. 

 

 Componentele sintetice măresc adeziunea filmului de ulei la părţile metalice chiar şi atunci când mo-
torul nu este în funcţiune o lungă perioadă, asigurând astfel pornirea uşoară şi reducerea însemnată a 
uzurii în faza critică a pornirii. 

 

 eni i-Sint 5W-40 îşi menţine viscozitatea şi capacitatea de lubrifiere chiar şi în cele mai severe 
condiţii de exploatare, reducând la minimum uzura motorului, asigurând astfel  prelungirea duratei 
de utilizare a pieselor în mişcare şi, ca urmare, se reduc în mod substanţial necesităţile de reparaţii. 

 

 Prin testările de laborator şi în condiţii reale de operare, eni i-Sint 5W-40 a evidenţiat reducerea 
consumului de ulei în cazul flotelor mixte, precum şi excelenta protecţie a motoarelor supuse tuturor 
condiţiilor reale de operare. 

 

 Acest ulei având detergenţă ridicată, menţine starea de curăţenie a motorului prevenind apariţia de-
punerilor sub formă de mâl, lac sau alte substanţe periculoase. 

 
 Specificaţii 
 

eni i-Sint 5W-40 este aprobat oficial sau îndeplineşte cerinţele următoarelor specificaţii: 
 

- API SM/CF    - RENAULT RN0700, 0710 
- ACEA A3/B4    - PORSCHE A40 
- BMW LongLife 01   - VW 502 00 + 505 00 
- MB 229.3    - GM LL-B-025 


