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AGIP DIESEL MULTIGRADE este un ulei multigrad, pentru motoare Diesel cu aspiraţie 
normală sau supraalimentate, pentru care sunt necesare caracteristici SHPD (Super High 
Performance Diesel oil). Produsul poate fi folosit în toate condiţiile climatice dacă 
temperatura nu este mai mică de -10oC. 
 
Caracteristici (valori tipice )  
Grad SAE  20W/40 
Viscozitate cinematică la 100 °C  mm²/s * 12,6...16,3 
Viscozitate cinematică la 40   °C  mm²/s * 145 
Viscozitate dinamică la  -10oC cP ** 4500 
Indice de viscozitate - 110 
Punct de inflamabilitate COC *** °C 220 
Punct de curgere  °C - 24 
Densitate la 15 °C kg/dm3 0,886 
Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes) ; (**)  1 mPa.s = 1 cP (centi Poise); COC – Cleveland 

Open Cup (vas deschis) 
 

Proprietăţi şi performanţe 
* AGIP DIESEL MULTIGRADE poate fi utilizat în  majoritatea condiţiilor climatice. La 
temperatură ridicată, produsul asigură o viscozitate corespunzatoare (SAE 40), iar la 
temperaturi coborâte, de până la -10oC, uleiul se menţine destul de fluid încât să asigure 
pornirea motorului (SAE 20W). 
* Proprietăţile detergent-dispersante asigură uleiului un nivel superior lubrifianţilor 
clasificaţi ’’Serie 3’’. Produsul asigură menţinerea în stare curatî a pieselor motorului prin 
menţinerea în suspensie a produselor solide rezultate prin arderea combustibilului, 
împiedicând astfel şi formarea depunerilor în carter. Aditivii folosiţi în acest scop au un 
conţinut scăzut de cenuşă. 
* AGIP DIESEL MULTIGRADE posedă bune proprietăţi antioxidante şi antirugină astfel 
încât, se întârzie procesele de degradare oxidativă (modificarea viscozităţii, de exemplu) şi 
se asigură protecţia tuturor părţilor metalice ale motorului.  
* Prin proprietăţile bune antiuzură  se asigură prelungirea duratei de viaţă a organelor în 
mişcare ale motorului.                   
 
Specificaţii   
AGIP DIESEL MULTIGRADE îndeplineşte cerinţele specificaţiilor şi încercărilor : 

- API Service CD/SF; 
- US Department of the Army MIL-L-2104D; 
- US Department of the Army MIL-L-46152C; 
- OM 616 Kombitest (limite CCMC D4); 
- OM 364A (limite CCMC D4); 
- Caterpillar TO-2; 



- Detroit Diesel Allison Type C 3. 


