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Seria de lubrifianţi AGIP BLASIA  I a fost formulată pentru a satisface gama largă a 
cerinţelor impuse de lubrifierea în condiţii EP (extremă presiune), ca de exemplu ungerea  
angrenajelor  care funcţionează în condiţii severe  de exploatare.  
Aceşti lubrifianţi sunt formulaţi cu uleiuri de bază parafinice şi aditivi cu compuşi cu sulf      
(care asigură  funcţionarea  bună la viteze mari  şi sarcini prin şoc) şi cu compuşi pe bază 
de fosfor (pentru viteze  mici şi sarcini mari) şi sunt ideali pentru satisfacerea celor mai 
exigente cerinţe de operare. 
 
Caracteristici ( valori tipice ) 
 

BLASIA  I  32 68 100 150 220 320 460 680 
Viscozitate la 100°C       (*) mm²/s 5,4 8,2 11,8 13,9 18,7 23,0 30,9 35,4 
Viscozitate la  40°C        (*) mm²/s 31 64 100 141 220 300 460 627 
Indice de viscozitate  - 112 95 95 95 95 95 95 90 
Punct de inflamabilitate **  °C 215 225 230 235 240 240 245 250 
Punct de curgere  °C -27 - 27 - 24 - 22 - 20 -18 -14 -9 
Densitate la 15°C kg/l 0,873 0,885 0,890 0,895 0,895 0,900 0,905 0,915 

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

Proprietăţi şi performanţe 
 

* Lubrifianţii AGIP BLASIA I au foarte bune proprietăţi antiuzură şi EP, demonstrate prin 
rezultatele obţinute în condiţiile de testare pe standurile: 
  - FZG - trec treapta a 12-a de încărcare 
  - TIMKEN - OK LOAD: >55 lbs 
  - 4 bile (EP) :  1100 N  sarcina maximă fără gripaj 
               3100 N  sarcina de sudură. 
 
* De asemenea,  uleiurile au următoarele proprietăţi: 
- stabilitate termică şi la oxidare ridicate, permiţând folosirea continuă în exploatare la 
temperaturi mai mari de 100 °C ; 
- nu sunt corozive faţă de materialele folosite în mod curent la fabricarea utilajelor (oţel, 
fontă, cupru, bronz) şi nu atacă materialele pentru garnituri şi etanşări ; 
- dezemulsionare bună, astfel încât uleiurile AGIP BLASIA I,  separând rapid apa, asigură o 
lubrifiere perfectă, chiar şi în utilizările unde este posibilă contaminarea cu apă, ca de 
exemplu în oţelării; 
- proprietăţi antirugină excelente, astfel încât aceste uleiuri asigură protejarea şi 
conservarea eficientă a componentelor lubrifiate chiar şi în condiţii de umiditate ridicată ; 



- toxicitate: aceste produse nu sunt toxice deoarece nu conţin compuşi (aditivi) cu plumb, 
putând fi astfel  folosite şi în sistemele de lubrifiere  de tip  «ceaţă de ulei». 
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Specificaţii şi aprobări  
 

Uleiurile AGIP BLASIA I satisfac cerintele urmatoarelor specificatii: 
  - ISO-L-CKC 
  - AGMA 250.04 
  - ITALSIDER (ILVA= PRE/8 – LUB 041 (1978) 
  - DIN 51517-3  categoria CLP 
  - US STEEL 224 
                          
 
 
Utilizări 
 

* Uleiurile AGIP BLASIA I sunt recomandate în sistemele de ungere prin circulaţie, prin 
barbotare,  sau prin ceaţă de ulei,  pentru toate tipurile de angrenaje închise, în special când 
condiţiile de operare implică sarcini şi viteze mari, precum şi temperaturi ridicate de 
operare sau/şi ale mediului ambiant.  
* Uleiurile pot fi,  de asemenea, folosite la lubrifierea diferitelor organe de maşini supuse la 
sarcini mari, ca de exemplu: cuplaje, transmisii cu şurub, ghidaje cu viteze scăzute, 
acţionări hidraulice  etc. 
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