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AGIP FORMULA  LL  PLUS      F.T.  M 45/2010 
___________________________________________________________________ 
ACEA A3/B3;  API SL/CF 
 
AGIP FORMULA  LL PLUS  este un ulei semisintetic cu proprietăţi ridicate, cu 
caracteristici de reducere a consumului de combustibil, destinat lubrifierii motoarelor 
cu ardere internă. Este formulat pe bază de uleiuri neconvenţionale.   
 
Caracteristici (valori tipice): 
Agip FORMULA LL PLUS Unităţi 10W/40 Metode 
Viscozitate cinematică la 100 C mm²/s * 12,5...16,3 ASTM D 445 
Viscozitate cinematică la 40 C mm²/s * 91 DIN 51 562 
Viscozitate dinamică la –25 C mPa.s ** 6850 DIN 51 550 
Indice de viscozitate - 151 DIN ISO 2909 
Densitate la 15 C kg/m3 873 ASTM D 1298 
Punct de inflamabilitate COC # C 225 ASTM D 92 
Punct de curgere C - 33 ASTM D 97 

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

 
Proprietăţi şi performanţe: 
Datorită gradului său de viscozitate, Agip FORMULA LL PLUS asigură o lubrifiere 
rapidă a motorului în cazul pornirii la temperaturi scăzute. În această fază, asigură o 
reducere a consumului de combustibil. 
Uleiul de bază şi aditivii încorporaţi în acesta, garantează o excelentă protecţie 
împotriva uzurii, o foarte bună stabilitate termo-oxidantă şi pierderi reduse prin 
evaporare. 
Selecţionarea atentă a componenţilor uleiului Agip Formula LL Plus asigură o 
viscozitate ideală în toate regimurile de funcţionare a motorului. 
 
Utilizări:  
Agip FORMULA LL PLUS  este un ulei modern, cu proprietăţi de reducere a 
consumului de combustibil, utilizabil pe parcursul întregului an, pentru motoare pe 
benzină puternic solicitate şi motoare diesel cu şi fără turbocompresor, care 
echipează autoturismele şi autobuzele. 
 
Specificaţii:  
- ACEA A3/ B3  
- API SL/CF; 
- BMW  ulei special de ultimă generaţie 
- MB - Approval 229.1 
- VW 500.00 + 505.00  
 
 
 
Instrucţiuni de sănătate: Vezi fişa tehnică de securitate! 



 


