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AGIP AUTOL TOP 2000 BIO    F.T.  U 4/2008 
 
AGIP AUTOL TOP 2000 BIO  este o unsoare specială pentru rulmenţi, pe bază de ulei 
biodegradabil şi săpun cu C 12 – hidroxistearat de litiu. 
 
Caracteristici (valori  tipice ) 
AGIP AUTOL TOP 2000 BIO   
Tipul îngroşătorului  săpun C 12 - hidroxistearic 
Consistenţa NLGI * clasa 2 
Punct de picurare  (ASTM D 2265) °C 185 
Viscozitatea  uleiului de bază la  40°C mm²/s 100 
Stabilitate la apă - 1 – 90 
Coroziune pe cupru clasa 1 
Proprietăţi anticorozive (Testul EMCOR) notare 0 
Sarcina de sudură (maşina cu patru bile) N 2800 
Domeniul temperaturilor de utilizare oC -35oC...120oC 

Notă: (*) NLGI – National Lubricating Grease Institute - USA 
 
Proprietăţi şi performanţe 
* AGIP AUTOL TOP 2000 BIO este o unsoare cu consistenţa 2 (NLGI), pe bază de săpun 
de litiu şi ulei sintetic biodegradabil, recomandată pentru lubrifierea lagărelor cu 
alunecare şi rostogolire, dar şi a altor organe de maşini.   
* Proprietăţile foarte bune anticorozive, de aderenţă şi  rezistenţă la sarcini, permit 
utilizarea unsorii în condiţii foarte severe. 
* Datorită utilizării unui îngroşător adecvat şi a unui ulei de bază sintetic (saturat), se 
asigură foarte bune proprietăţi EP (extremă presiune). 
* Produsul este uşor biodegradabil (78%greut., conform OECD 301 B) şi se încadrează în 
clasa 1 în ce priveşte riscul de contaminare a apei. 
 
Utilizări 
* AGIP AUTOL TOP 2000 BIO  este recomandată pentru lubrifierea lagărelor cu alunecare 
şi rostogolire (rulmenţi) şi a altor organe de maşini care sunt supuse unor încărcări 
mecanice ridicate, într-un domeniu termic extins.  
* Utilizarea produsului este preferată acolo unde există pericolul contaminării mediului 
ambiant.  
 
Datorită uleiului de bază sintetic, AUTOL TOP 2000 BIO are caracteristici net superioare 
unsorilor pe bază de uleiuri vegetale. 
 
Specificaţii  

- KPE 2 K-35;   - LINCOLN (Sisteme centralizate) 



- MAN Li-P 2 B 
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