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 AGIP PERMANENT SPEZIAL 
______________________ F.T. A11/2010  _________________________ 

 
AGIP PERMANENT SPEZIAL este  un fluid de răcire pe bază de etilen glicol cu  o nouă 
tehnologie de protecţie anticorozivă tip OAT (Organic Acid Technology) care asigură durate  
mari de utilizare (Long-life).   
Produsul este uşor de utilizat deoarece nu necesită diluare cu apă, fiind destinat sistemelor 
de răcire ale tuturor tipurilor de motociclete. Pentru a profita la maximum de proprietăţile 
superioare ale fluidului, se recomandă să nu se amestece cu alte produse. 
 
 
Caracteristici  ( valori tipice) 
Tabelul 1 
Punct de fierbere oC 110 
Punct de congelare oC - 40 
pH - 8,0 
Culoare - Roşu deschis-violet 
Densitate la 15oC kg/l 1,071 
 
 
Proprietăţi şi performanţe 
* Formulat, în special, pentru satisfacerea cerinţelor în utilizarea pe motociclete, AGIP 
PERMANENT SPEZIAL este unul dintre cele mai moderne produse de pe piaţă destinat 
protecţiei radiatoarelor fiind capabil să îndeplinească toate cerinţele de performanţă pentru 
autoturisme, autovehicule comerciale, tractoare, utilaje pentru construcţii etc. 
* Produsul asigură protecţia pe termen lung împotriva coroziunii tuturor materialelor 
utilizate la construirea motoarelor şi radiatoarelor (fontă, aluminiu, cupru şi diferite aliaje) şi 
posedă o bună compatibilitate cu elastomerii. 
* Prin conţinutul atent selecţionat de aditivi, produsul nu este periculos pentru mediu. 
* Produsul este compatibil cu fluide obţinute prin tehnologii anterioare dar, pentru obţinerea 
tuturor avantajelor oferite de performanţele superioare ale acestui produs, nu se 
recomandă amestecarea cu alte tipuri de antigel. 
    
 
Specificaţii şi aprobări 
AGIP PERMANENT PLUS  satisface cerinţele următoarelor teste şi specificaţii: 
- VW/AUDI/SEAT/SKODA, TL 774 D/F (G12/G12+) 
- MB 325.3 
- MAN 324 tip SNF 
- FORD WSS-M97B44-D 
- DEUTZ 0199-99-1115/2091 



- OPEL GM 6277M  
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- RENAULT RVI 41-01-001/Q tip D 
- FVV Heft R443 
- O-Norm V 5123 
- NATO S-759 
- BS 6580 
- ASTM D 3306 
- ASTM D 2570 
- ASTM D 4340 
- CUNA NC 956-16  
 
şi este aprobat de constructorii          
 
Aprilia, Derbi, Gilera, Moto Guzzi, Piaggio, Scarabeo, Vespa 
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