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AGIP EUROTEC H               F.T.  M 124/2010 
 
AGIP EUROTECH este un ulei cu performanţe foarte ridicate, complet sintetic, pe bază 
de polialfaolefine, care îndeplineşte cerinţele noilor automobile cu motoare pe 
benzină.  Este recomandat, în special, pentru motoarele cu puteri specifice ridicate, 
care echipează autovehiculele care funcţionează în condiţii severe şi temperaturi 
extreme. 

 
  Caracteristici (valori tipice  
AGIP EUROTECH  5W/40 
Viscozitate cinematică la  40 °C mm²/s * 89 
Viscozitate cinematică la 100 °C mm²/s * 12,5...16,3 
Viscozitate dinamică la –25 °C mPa.s ** 2920 
Indice de viscozitate - 160 
Punct de inflamabilitate COC *** °C 248 
Punct de curgere °C - 48 
Densitate la 15 °C kg/dm3 0,855 

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

 
Proprietăţi şi performanţe 
* Baza sintetică şi pachetul de aditivi, special selectionaţi, fac ca EUROTECH să 
asigure o viscozitate ideală într-un domeniu larg al temperaturilor de lucru.  
* Datorită viscozităţii sale, AGIP EUROTECH asigură circulaţia rapidă a uleiului către 
părţile în mişcare ale motorului indiferent de temperatura ambiantă. Produsul 
garantează lubrifierea corespunzătoare a motorului atât la porniri în condiţii de 
temperaturi foarte scăzute cât şi la temperaturile ridicate atinse în condiţii severe de 
exploatare. 
* Baza sintetică cu volatilitate redusă micşorează  consumul de ulei, emisiile de ulei 
nears în ţeava de eşapament,  volatilizarea şi  formarea de depuneri sub formă de lac 
în camera de combustie. 
* Componentele sintetice măresc aderenţa filmului lubrifiant pe piesele  motorului 
oprit o perioadă mai lungă de timp, asigurând astfel pornirea uşoară şi reducerea 
semnificativă a uzurii în primele faze critice ale pornirii motorului. 
* Proprietăţile componentelor sintetice  menţin viscozitatea şi capacitatea de lubrifiere 
chiar în condiţii dificile de trafic, conferind lubrifiantului proprietăţi antiuzură unice, 
asigurând o durată de viaţă lungă  tuturor pieselor în mişcare  şi reducând astfel 
necesitatea unor controale şi reparaţii frecvente. 
* Atât  testele de laborator cât şi cele pe autovehicule, în condiţii reale de exploatare, 
au demonstrat că acest ulei, complet sintetic, reprezintă combinaţia ideală în ceea ce 
priveşte  viscozitatea, onctuozitatea, volatilitatea şi detergenţa prin care se asigură o 
protecţie eficientă a motorului  şi o reducere la minimum a frecărilor şi  pierderilor de 
ulei.  
* AGIP EUROTECH este compatibil cu convertozoarele catalitice şi garniturile de 
etanşare folosite în mod curent în industria auto.  
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Specificaţii şi aprobări  
 
AGIP EUROTECH  îndeplineşte cerinţele următoarelor specificaţii: 
 

- API SJ  
- ACEA A3, B3 
- CCMC G-5, PD-2; 
- VW 500.00 + 505.00  
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