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 AGIP SINT 2000   SAE 5W-40                                                   F.T.  M 82/2010                  
 
Ulei sintetic cu performanţe superioare, pentru toate tipurile de autovehicule. Răspunde 
cerinţelor constructorilor de autovehicule în special în ceea ce priveşte formarea 
depunerilor sub formă de şlam, pierderilor prin vaporizare, stabilităţii viscozităţii în 
funcţionare şi rezistenţei la temperaturi ridicate. 
Este destinat motoarelor pe benzină prevăzute cu catalizatori (conform cerinţelor ACEA), 
precum şi motoarelor diesel cu aspiraţie normală sau supraalimentate. 
Uleiul Agip Sint 2000 5W-40 poate fi utilizat pe tot parcursul anului, indiferent de 
latitudine.  
 

Caracteristici (valori tipice): 
Agip SINT 2000  Unităţi 5W/40 Metode 
Viscozitate cinematică la 100 °C mm²/s * 12,5...16,3 ASTM D 445 
Viscozitate cinematică la   40 °C mm²/s * 91 DIN 51 561 
Viscozitate dinamică la -25oC mPa.s ** 3400 DIN 51 550 
Indice de viscozitate - 160 DIN ISO 2909 
Densitate la 15 °C kg/m3 851 ASTM D 1298 
Punct de inflamabilitate COC *** °C 225 ASTM D 92 
Punct de curgere °C – 40 ASTM D 97 

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

 

Proprietăţi şi performanţe: 
 Componentele sintetice formează un film de ulei foarte aderent la suprafeţele 

metalice,  chiar şi după ce motorul  nu a funcţionat o lungă perioadă  de timp, 
asigurând astfel pornirea uşoară şi reducerea uzurii chiar în condiţiile unor sarcini 
extrem de ridicate. 

 Compuşii sintetici, prin natura lor, au indici de viscozitate foarte ridicaţi astfel încât 
se pot reduce cantităţile de aditivi amelioratori de indice de viscozitate care se 
deteriorează în serviciu. Ca urmare, se obţine un interval optim pentru viscozităţi, 
asidurându-se la temperaturi scăzute fluiditatea proprie gradaţiei SAE 5W şi 
viscozitatea minimă la temperaturi ridicate corespunzătoare clasei SAE 40. 

 Prezenţa componenţilor sintetici cu volatilităţi scăzute şi stabilităţi termice ridicate 
asigură reducerea consumului de ulei. 

 Excelentele proprietăţi detergent-dispersante împiedică formarea depunerilor sub 
formă de şlam în părţile reci ale motorului şi a depunerilor sub formă de lac. Se evită 
astfel blocarea filtrului de ulei şi a segmenţilor. 

 Agip Sint 2000 5W-40 rezistă degradării oxidative datorate temperaturilor ridicate şi 
prezenţei aerului şi altor agenţi. 



 
 Prin proprietăţile anticorozive speciale, se asigură o protecţie eficace împotriva 

coroziunilor datorate umidităţii şi compuşilor acizi formaţi prin ardere.   
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 Asigură durate lungi de utilizare pieselor în mişcare reducând astfel frecvenţa 
controalelor şi reparaţiilor. 

 Prin proprietăţile antispumante împiedică formarea bulelor de aer care ar întrerupe 
continuitatea filmului lubrifiant. 

 
 
 
Specificaţii:  
 
AGIP SINT 2000 5W-40 este aprobat oficial şi răspunde cerinţelor specificaţiilor: 
 
- ACEA  A3, B3, B4    - MIL-L-46152    
- API SJ/CF     - General Motors  6094 M    
- MB – Approval 229.1  - Ford USA-ESE-M2C 153-E     
- VW 502 00 + 505 00   - Ford EU-SSM-2C-9011-A 
- CCMC G-5, PD-2   - BLS.22.OL.07 (British Leyland/Rover) 
 
Instrucţiuni de sănătate: Vezi fişa tehnică de securitate! 
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