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Produsele AGIP SP 7735 si 7736 sunt fluide hidraulice pe bază de esteri naturali supuşi 
unor operaţii speciale de rafinare,  destinaţi acelor utilizări care ar putea pune probleme 
în ceea ce priveşte contaminarea mediului înconjurător. 
 
Caracteristici ( valori tipice ) 
AGIP SP  7735 7736 
Viscozitate cinematică la 40 °C mm²/s * 46 68 
Viscozitate cinematică la 100 °C mm²/s * 9,3 12,5 
Indice de viscozitate - 180 186 
Punct de inflamabilitate COC ** °C 268 274 
Punct de curgere °C -32 -32 
Biodegradabilitate (OECD 301B – Sturm Modified 
Test) 

 
% 

 
> 95 

 
> 95 

Densitate la 15 °C kg/l 0,941 0,933 
Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes); (**) COC – Cleveland Open Cup (vas deschis) 
 
Proprietăţi şi performanţe 
* Produsele din această serie au foarte bune proprietăţi lubrifiante având în vedere că 
trec treapta a 12-a de încărcare în condiţiile testului FZG. 
* Fiind biodegradabile, după cum rezultă prin testele OECD 301B (Modified Sturm Test), 
aceste uleiuri previn contaminările mediului înconjurător. 
* Indicii de viscozitate foarte ridicaţi permit acestor fluide hidraulice utilizarea în intervale 
foarte largi de temperaturi. 
* Pentru acest tip de lubrifianţi, rezistenţa la oxidare poate fi considerată bună. 
Temperatura maximă de funcţionare nu trebuie să depăşească 60oC. În cazuri 
excepţionale, pentru perioade mici de timp se poate funcţiona la temperaturi de până la 
70oC. 
* Proprietăţile anticorozive şi antirugină ale produselor asigură protecţia şi conservarea 
componentelor metalice din compunerea circuitului. 
* Fluidele sunt compatibile cu materialele utilizate în mod curent la fabricarea 
garniturilor. 
* Au o bună viteză de separare a apei. 
* Datorită fluidelor de bază folosite, valorile punctelor de inflamabilitate sunt mai ridicate 
decât  ale altor produse, putând fi astfel utilizate în situaţiile în care există riscul 
producerii unor incendii. 
* Fluidele AGIP SP au o bună viteză de dezaerare şi, ca urmare, impiedică apariţia unor 
incoveniente în funcţionarea instalaţiei hidraulice. 
 
Proprietăţi 



Produsele din această serie posedă caracteristici  care le recomandă pentru utilizări ca 
medii hidraulice, în special în cazurile în care există riscul poluării mediului înconjurător.   
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