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AGIP SINT 2000 TURBODIESEL                                        F.T.  M 89/2010 
 
AGIP SINT 2000 TURBODIESEL este un ulei sintetic de motor, recomandat în special pentru 
autovehiculele echipate cu motoare Diesel care operează în condiţii severe de exploatare şi, 
în particular,  autovehiculelor  dotate cu  motoare Diesel  supraalimentate . 
 

Caracteristici (valori tipice) 
Grad SAE  10W/40 
Viscozitate cinematică la 100 °C                                               mm²/s * 12,5...16,3 
Viscozitate cinematică la   40 °C                                               mm²/s * 95 
Viscozitate dinamică la     -25 °C                                               mPa.s ** 6800 
Indice de viscozitate                                                  - 154 
Punct de curgere                                                       °C - 30 
Punct de inflamabilitate  COC  ( vas deschis )                      °C 220 
Densitate la 15 °C                                                    kg/l 0,873 
Notă: (*) 1 mm²/s = 1 cSt (centi Stokes);  (**) 1 mPa.s = 1 cP (centi Poise) 
 

Proprietăţi şi performanţe 
* Prezenţa unei componente sintetice a permis obţinerea unui ulei multigrad cu utilizare 
într-o gamă foarte largă de temperaturi ale mediului ambiant.   
* AGIP SINT 2000 TURBO DIESEL asigură performanţe optime de lubrifiere, atât la 
temperaturi scăzute,  uşurând pornirea motorului în lunile de iarnă (SAE 10W), cât şi  la 
temperaturi ridicate ale mediului ambiant (SAE 40).   
* Datorită volatilităţii reduse a componentei sintetice, consumul de ulei este foarte scăzut.  
* Proprietăţile deosebite ale bazei sintetice,  împreună cu pachetul special de aditivi, conferă 
lubrifiantului  o rezistenţă remarcabilă la degradarea termo-oxidativă datorată folosirii 
îndelungate la temperatură înaltî  în prezenţa aerului  şi altor agenţi. 
Aceasta permite lubrifiantului AGIP SINT 2000 TURBO DIESEL să corespundă exigenţelor 
din ce în ce mai mari impuse de motoarele Diesel ale autovehiculelor şi în special de 
motoarele cu turbo-compresoare. 
* Chiar şi în condiţii extreme de funcţionare, AGIP SINT 2000 TURBO DIESEL reduce la 
minimum tendinţa formării de şlam, reziduuri sau depuneri în interiorul motorului, 
menţinând pistoanele curate şi împiedecând blocarea segmenţilor. 
* Proprietăţile sale anticorozive asigură protejarea eficientă a suprafeţelor interne ale 
motorului împotriva coroziunii datorate umidităţii şi produselor acide rezultate în procesul 
de ardere. 
* Proprietăţile  antiuzură asigură o durată lunga de viaţă a pieselor în mişcare ale motorului, 
reducând astfel  numărul de reparaţii şi revizii necesare. 
* Componenta  sintetică asigură formarea unei pelicule de lubrifiant care aderă perfect la 
suprafeţele metalice, chiar şi după opriri îndelungate ale motorului, uşurând astfel pornirea, 
micşorând uzura şi crescând rezistenţa peliculei de ulei la solicitări mari. 
* Proprietatile antispumante  impiedica formarea bulelor de aer in ulei, evitand astfel 
intreruperea  continuitatii peliculei lubrifiante. 
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Specificaţii  
AGIP SINT 2000 TURBO DIESEL este aprobat oficial ori îndeplineşte cerinţele următoarelor  
specificaţii sau servicii: 
- API      CF/SH 
- ACEA  B3, B4 
- CCMC PD-2, D-4 
- U.S. Department of the Army  MIL-L-2104C  
- U.S. Department of the Army MIL-L-46152D 
- VW 505.00 
- Rover 
- MB 229.1 
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