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AGIP F.1 SUPERMOTOROIL 20W/50    F.T.  M 38/2010 
 
AGIP F.1 SUPERMOTOROIL SAE 20W/50 este un lubrifiant cu calităţi superioare, formulat 
pentru a îndeplini cerinţele tuturor motoarelor pe benzină şi motoarelor diesel cu aspiraţie 
naturală sau supraalimentate pentru autovehicule uşoare, cu utilizare pe tot parcursul 
anului. 
 
 Caracteristici (valori tipice) 
Grad SAE   20W/50 
Densitate  kg/l 0,888 
Viscozitate cinematica la 100 °C mm²/s * 16,3...21,9 
Viscozitate cinematica la 40  ° C mm²/s * 153 
Viscozitate dinamica la  -10 °C mPa.s ** 4000 
Indice de viscozitate - 124 
Punct de inflamabilitate COC °C 230 
Punct de curgere °C - 21 

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes);  (**) 1 mPa.s = 1 cP (centi Poise) 
 
 
Proprietăţi şi performanţe: 
* Proprietăţile antioxidante, antirugină şi antiuzură sunt corespunzătoare condiţiilor de 
serviciu sever.  Reducerea efectivă a oxidării previne modificarea viscozităţii. Astfel, toate 
părţile metalice ale motorului sunt protejate, iar uzura redusă, asigurând o eficacitate mărită 
a motorului pe întreaga lui durată de viaţă. 
* Proprietăţile sale anticorozive asigură protecţia eficientă a suprafeţelor interne ale 
motorului împotriva umidităţii  şi  produselor acide care 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 . 
* AGIP F.1 SUPERMOTOROIL 20W/50 este compatibil cu dispozitivele catalitice pentru 
reducerea emisiilor poluante şi cu toate tipurile de elastomeri folosiţi în industria auto. 
De asemenea, produsul este compatibil cu toţi lubrifianţii produşi conform specificaţiilor 
internaţionale în domeniu.                 
 
Specificăţii şi aprobări: 
AGIP F.1 SUPERMOTOROIL SAE 20W/50 îndeplineşte cerinţele  specificaţiilor: 
 

- API Service SJ/CF 
- ACEA  A3, B3 
-    CCMC G4, PD-2 



-    VW 501.01 + 505.00( 11/92) 
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