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 AGIP FORMULA LL FO      F.T.  M 42/2010       
 
 
AGIP FORMULA LL FO este un ulei complet sintetic, cu performaţe ridicate şi o 
degradare redusă în condiţii HTHS (High Temperature High Shear), destinat noilor 
modele Ford, Jaguar, Renault, Mazda şi Citroen. 
 
Caracteristici (valori tipice):  
 

Agip FORMULA LL FO  Unitatea SAE 5W/30 Metoda 
Viscozitate cinematică la 100 °C mm²/s * 9,3...12,5 DIN 510398 
Viscozitate cinematică la 40oC mm²/s * 55,8 DIN 51 562 
Indice de viscozitate - 164 DIN ISO 2909
Punct de inflamabilitate COC ** °C 224 DIN ISO 2592
Punct de curgere °C -45 DIN ISO 3016
Densitate la 15°C kg/m3 850 DIN 51 757 

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes);  (**) COC – Cleveland Open Cup (vas deschis) 
 
 
Proprietăţi şi performanţe:  
 

 Agip FORMULA LL FO este un ulei sintetic cu performanţe ridicate, pentru 
motoare din noua generaţie, cu proprietăţi de reducere a consumului de 
combustibil. 

 Uleiul posedă o stabilitate ridicată a filmului lubrifiant şi o stabilitate optimă a 
viscozităţii (HTHS <3,5 mPa.s). 

 Protecţia ridicată împotriva uzurii, în toate condiţiile de exploatare, asigură o 
durată lungă de utilizare a motorului. 

 Prin tehnologia modernă utilizată, se reduc emisiile poluante şi deci se protejează 
mediul. 

 Aprobat pentru perioade de schimb scurte sau lungi, de către constructori. 
 
 

Utilizări 
 

Agip FORMULA LL FO este un ulei sintetic cu performanţe ridicate, cu proprietăţi de 
reducere a consumului de combustibil. Uleiurile cu aceste calităţi şi degradare redusă în 
condiţii HTHS (High Temperature High Shear) sunt recomandate pentru anumite modele 
Ford, Jaguar, Renault, Mazda şi Citroen. 



 
Înaintea introducerii uleiului în motor, trebuie studiate cu atenţie specificaţiile 
constructorului şi, în special, cele ACEA.  
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Specificaţii:  
 

AGIP FORMULA LL FO îndeplineşte cerinţele specificaţiilor: 
 

- ACEA A1/B1   
- API SL/CF 
- API Service Symbol EC 
- Ford WSS-M2C 913 B 
- Jaguar WSS-M2C 913 B 
- ILSAC GF 3 
 
 
 
Instrucţiuni de sănătate: Vezi fişa tehnică de siguranţă!      
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