
 

ENI Romania                              

  
   1/2 

                                                                                                                                                                                             

 AGIP Formula PRESTIGE 5W40     F.T.  M 126/2010 
 
 

Ulei sintetic de înaltă tehnologie, de tip „mid SAPS” (conţinut mediu de cenuşă sulfat, 
fosfor şi sulf), cu intervale prelungite de schimbare a uleiului, pentru motoarele Diesel  şi 
pe benzină, care echipează autoturismele moderne, cu şi fără DPF (Diesel Particulate 
Filter).  

 
Caracteristici (valori tipice):  
 

Agip Formula PRESTIGE Unitatea SAE 5W/40 Metoda 
Viscozitate cinematică la 100 °C mm²/s * 12,5...13,5 ASTM D 445 
Viscozitate cinematică la 40oC mm²/s * 71,1 ASTM D 445 
Viscozitate dinamică la – 30oC cP ≤ 6600 ASTM D 5293 
Indice de viscozitate - 176 ASTM D 2270 
Punct de inflamabilitate COC ** °C > 200 ASTM D 92 
Punct de curgere °C <- 30 ASTM D 97 
Densitate la 15°C kg/m3 860 ASTM D 4052 
Calciu %m 0,18...0,21 ASTM D 4951 
Zinc %m 0,07...0,09 ASTM D 4951 

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

 
Proprietăţi şi performanţe:  
 

Agip Formula PRESTIGE este un ulei sintetic de înaltă tehnologie, destinat lubrifierii 
motoarelor de ultimă generaţie. Îndeplineşte cerinţele generale impuse de ACEA, precum 
şi pe acelea caracteristice autovehiculelor cu sisteme de tratare a gazelor de evacuare şi 
ale motoarelor cu supraalimentare (turbo).  
Compatibilitatea cu produsele mai vechi depinde de recomandările constructorilor. 

 
Agip Formula PRESTIGE se remarcă prin:   
 

 excelentă protecţie antiuzură 
 utilizare universală 
 proprietăţi optime de pornire la rece 
 reducerea consumului de combustibil 
 reducerea consumului de ulei 
 menajarea sistemelor catalitice datorită conţinutului redus de fosfor 



 
 îndeplinirea cerinţelor impuse de DPF (conţinut mediu SAPS – cenuşă sulfat, 

fosfor şi sulf) 
   2/2 

                                                                                                                                                                                             

 AGIP Formula PRESTIGE 5W40         F.T.  M 126/2010 
 
 
 
Utilizări: 
 

Agip Formula PRESTIGE este un ulei multifuncţional, datorită multiplelor sale 
performanţe  îndeplinind cerinţele impuse prin diverse reglementări internaţionale sau de 
firmă. 
 
 
Specificaţii:  
 

- ACEA A3/B3, A3/B4, C3-04  
- API SL/CF   
- MB 229.51 
- BMW Longlife- 04 
- VW 502 00, 505 00  
- Porsche 
   
 
 
Atenţie! La alegerea produsului aveţi în vedere specificaţiile constructorilor. 
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