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AGIP FORMULA  C 4       F.T.  M 131/2010 
___________________________________________________________________ 
ACEA C4, A3/B4;  RENAULT RN 0720 
 
Agip Formula C4 un ulei sintetic ultra performant, pentru motoare cu cu ardere internă. 
Prin formularea sa modernă, îndeplineşte cele mai recente cerinţe Renault în ceea ce 
priveşte rezistenţa ridicată la degradări termo-oxidative şi de reducere a consumului, 
putând fi utilizat pentru motoare pe benzină şi Diesel cu sau fără DPF (Diesel Particulate 
Filters).  
 

Caracteristici (valori tipice)  
 

Agip FORMULA C 4 - SAE 5W/30 Metoda de testare 
Viscozitate cinematică la 100 °C mm²/s * 11 ASTM D 445 
Viscozitate cinematică la 40oC mm²/s * 66 ASTM D 445 
Indice de viscozitate - 174 ASTM D 2270 
Punct de inflamabilitate COC *** °C 228 ASTM D 92 
Punct de curgere °C -40 ASTM D 97 
Densitate la 15°C kg/m3 850 ASTM D 4052 

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 Formula C4 este formulat prin tehnologii moderne de sinteză şi combină cerinţele 
specificaţiilor ACEA A3/B4 şi C4, cu acelea Renault cuprinse în standardul RN 0720. 
 

Agip Formula C4 se caracterizează prin: 
 

 Posibilitatea utilizării pe motoare Diesel şi cu benzină ; 
 Excelenta protecţie antiuzură şi caracteristici favorabile de curgere; 
 Lubrifierea sigură chiar şi în condiţiile unor intervale prelungite de utilizare; 
 Reducerea consumului de combustibil şi posibilitatea utilizării cu DPF; 
 Satisfacerea cerinţelor Renault prevăzute în standardul RN 0720. 

 
Prin comparare cu alte uleiuri de tip Low SAPS (conţinut redus de cenusa sulfat, fosfor, 
sulf), Agip Formula C4 posedă o scăzută tendinţă la vaporizare, o stabilitate ridicată la 
forfecare şi proprietăţi superioare de menţinere a viscozităţii la forfecări şi temperaturi 
ridicate (“stay-in-grade”). De asemenea, îndeplineşte cerinţele ACEA C3 şi A3/B4. 
 
Specificaţii:  
 
Agip Formula C4  îndeplineşte cerinţele specificaţiilor: 
 

- ACEA C4, A3/ B4     



- RENAULT RN 0720 


	Proprietăţi şi performanţe: 

