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AGIP FORMULA PLUS ONE (SAE 10W-40)  este un ulei multigrad, formulat prin cele 
mai moderne tehnologii de sinteză, pentru a satisface cerinţele lubrifierii motoarelor 
Diesel şi pe benzină.   
Utilizarea unui pachet de aditivi realizat de grupa de cercetare ENI asigură produsului 
Formula Plus One un nivel calitativ ridicat, la un excelent raport preţ/calitate. 
 
Caracteristici (valori tipice): 
Agip FORMULA PLUS ONE - 10W/40 
Viscozitate cinematică la 100 C mm²/s * 13,7 
Viscozitate cinematică la 40 C mm²/s  96 
Viscozitate dinamică la –25 C mPa.s ** 6800 
Indice de viscozitate - 145 
Densitate la 15 C kg/m3 873 
Punct de inflamabilitate COC (vas deschis) C 220 
Punct de curgere C - 30 

Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes);  (**) 1 mPa.s = 1 cP (centi Poise) 
 
Proprietăţi şi performanţe: 
* Datorită gradului său de viscozitate, Agip FORMULA PLUS ONE asigură o lubrifiere 
rapidă a motorului în cazul pornirii la temperaturi scăzute (SAE 10W) şi o viscozitate 
optimă pentru funcţionarea motorului la cald (SAE 40). În acelaşi timp, datorită 
volatilităţii scăzute a componenţilor sintetici, asigură o reducere a consumului de ulei. 
* Prin formularea sa, uleiul asigură o foarte bună aderenţă la suprafeţele metalice, 
chiar după o staţionare îndelungată a motorului, asigurând astfel o reducere 
însemnată a uzurii motorului.   
* Volatilitatea redusă şi stabilitatea termică ridicată contribuie la reducerea 
consumului de ulei. 
* Prin proprietăţile superioare detergent-dispersante, uleiul previne formarea 
depunerilor de şlam în zonele reci ale motorului şi a altor tipuri de depuneri (lacuri 
etc.). Se previne astfel înfundarea filtrului de aspiraţie a uleiului şi blocarea 
segmenţilor pistoanelor. 
* Proprietăţile antiuzură ale uleiului Agip Formula Plus One garantează o durată lungă 
de utilizare a pieselor în mişcare ale motorului reducând, în mod sensibil, necesităţile 
de întreţinere şi revizie.  
* Uleiul este caracterizat printr-o rezistenţă superioară la degradări termo-oxidative în 
prezenţa aerului şi altor agenţi. 
* Prin proprietăţile bune antispumante se previne apariţia bulelor de aer în masa de 
ulei,  asigurându-se astfel continuitatea peliculei lubrifiante.   
 
 
Specificaţii:  
- ACEA A3, B3, B4    - BLS.22.OL.07 (British Leyland/Rover) 
- API SL/CF    - Ford EU-SSM-2C 9011-A 
- MB - Approval 229.1  - Ford USA – ESE-M2C 153 E 



- MIL-L-46152 D   - General Motors 6094 M 


