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AGIP PRECIS VDL SYNTH sunt uleiuri sintetice,  formulate  pentru lubrifierea 
compesoarelor de aer, din uleiuri de  bază  polialfaolefinice  aditivate antioxidant, antirugină 
şi antiuzură. 
 
Caracteristici ( valori tipice) 
AGIP PRECIS VDL SYNTH  46 68 100  
Viscozitate cinematică la 100  °C mm²/s 7,5 10,5 14,3 DIN 51562 
Viscozitate cinematică la   40  °C mm²/s 44 68 103 DIN 51561 
Indice de viscozitate - 137 142 142 DIN ISO 2909 
Punct de inflamabilitate COC   ° C 255 256 265 DIN ISO 2592 
Punct de curgere ° C -50 -50 -48 DIN ISO 3016 
Clasificare / VDL DIN 51506 
Densitate la 15 °C kg/m3 834 844 848 DIN 51757 

 
Proprietăţi şi performanţe 
* Datorită bazei sintetice şi selecţionării atente a pachetului de aditivi, durata de viaţă a 
uleiurilor AGIP PRECIS VDL SYNTH  utilizate  în compresoare rotative este de trei  până la 
patru ori mai mare decât aceea obţinută cu uleiuri similare cu bază minerală, reducându-se 
astfel  substanţial  numărul  intervenţiilor şi reviziilor.   
* Datorită unei stabilităţi foarte bune la temperaturi înalte, lubrifianţii AGIP PRECIS VDL 
SYNTH previn formarea depunerilor carbonoase pe piesele cu temperaturi ridicate ale 
compresoarelor cu piston.  
* Prin bunele lor proprietăţi anticorozive puse în evidenţă prin rezultatele obţinute prin testul 
ASTM D665 B, aceste uleiuri asigură o protecţie eficientă împotriva ruginirii pentru toate 
suprafeţele metalice cu care vin în contact.  
* Uleiurile AGIP PRECIS VDL SYNTH posedă bune proprietăţi antiuzură astfel încât asigură 
o reducere corespunzătoare a uzurii cuplelor de frecare. 
* Uleiurile  sunt compatibile cu tipurile de cauciuc utilizate în mod current la fabricarea 
compresoarelor de aer. 
 
Specificaţii şi aprobări  
Uleiurile AGIP PRECIS VDL SYNTH îndeplinesc cerinţele următoarelor specificaţii  şi  
clasificări: 
ISO -L-DAB ; ISO -L-DAH; DIN 51506 VDL 
Uleiul cu clasa de viscozitate ISO: VG 46  a fost special formulat pentru lubrifierea 
compresoarelor melcate, dar poate fi utilizat şi în alte tipuri de compresoare pentru a căror 
lubrifiere se prevede clasa respectivă de viscozitate. Uleiurile cu celelalte clase de 
viscozităţi  au fost folosite cu cele mai bune rezultate la lubrifierea  compresoarelor cu 
piston sau palete  construite  de cei mai renumiţi  fabricanţi în domeniu.   



Intervalul de schimb pentru  uleiurile AGIP PRECIS VDL SYNTH  poate fi extins până la 
6000…8000 de ore în condiţii normale de exploatare. În cazul unor condiţii severe de lucru, 
uleiul  trebuie schimbat cel putin o dată pe an. 
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