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AGIP F.1 SUPERMOTOROIL SAE 15W/50 este un ulei multigrad, pe bază minerală, pentru 
condiţii severe de exploatare a autovehiculelor.   
 
 Caracteristici (valori tipice) 
Grad SAE   15W/50 
Densitate  kg/l 0,885 
Viscozitate cinematică la 100 °C mm²/s * 16,3...21,9 
Viscozitate cinematică la 40  ° C mm²/s * 129 
Viscozitate dinamică la  -20 °C mPa.s ** 6700 
Indice de viscozitate - 154 
Punct de inflamabilitate COC °C 220 
Punct de curgere °C - 30 

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes);  (**) 1 mPa.s = 1 cP (centi Poise) 
 
Proprietăţi şi performanţe: 
* AGIP F.1 SUPERMOTOROIL posedă un indice de viscozitate foarte ridicat care îi asigură o 
curgere uşoară la temperaturi scăzute  şi o viscozitate ridicată la temperaturi ridicate, 
permiţând utilizarea lui pe parcursul întregului an.   
* Proprietăţile detergent-dispersante reduc la minimum tendinţa  formării lacurilor şi 
şlamului, ca şi a altor reziduuri, aşa numitele ‘’depuneri negre’’. Se evită astfel blocarea 
segmanţilor şi se menţin pistoanele curate iar depunerile în suspensie.  
* AGIP F.1 SUPERMOTOROIL are o rezistenţă ridicată la degradare termo-oxidativă în 
condiţiile   exploatării îndelungate la temperaturi ridicate în prezenţa aerului şi  altor agenţi. 
* Proprietăţile sale anticorozive asigură protecţia eficientă a suprafeţelor interne ale 
motorului împotriva umidităţii  şi  produselor acide ce se formează în timpul arderii. 
* Caracteristicile  antiuzură garantează o durată lungă de viaţă a părţilor aflate în mişcare 
reducând sensibil numărul  reparaţiilor şi reviziilor motorului. 
* Proprietăţile  antispumante împiedică formarea bulelor de aer în ulei care ar conduce la 
discontinuităţi pentru filmul de lubrifiant . 
* Formularea sa specială îi asigură performanţe sporite, fără un adaos de aditivi organo-
metalici, ceea ce reduce depunerile  din camera de ardere şi elimină pericolul 
preaprinderii.                 
 
Specificaţii şi aprobări: 
AGIP F.1 SUPERMOTOROIL SAE 15W/50 este aprobat oficial ori indeplineste cerinţele  
următoarelor sevicii  şi  specificaţii: 
 
API Service SL/CF, “DONUT” 
ACEA  A3, B4, B3 
MB – Approval  229.1 
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Utilizări: 
AGIP F.1 SUPERMOTOROIL este destinat lubrifierii motoarelor pe benzină sau diesel, cu 
sau fără supraalimentare, pentru care constructorul a prevăzut utilizarea unui ulei 
multigrad. Răspunde cerinţelor severe de funcţionare în regim cu opriri şi porniri frecvente 
(“stop and go”). 
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