LISTY

AGIP EXTRA HTS
AGIP EXTRA HTS je vysoce výkonný, plně syntetický a energii šetřící olej poslední generace, který odpovídá
požadavkům moderních motorů osobních vozů. Je určen nejlépe pro vysokovýkonné motory , které pracují
za vysokých teplot a ztížených podmínek.

JAKOSTNÍ PARAMETRY
AGIP EXTRA HTS
Kin. Viskozita

jednotka

SAE 5W-40

při 100°C

mm .s

14,3

40°C

mm .s

85

-30°C

MPas

6500

2

-1

2

-1

Viskozitní index

176

Hustota při 15 C

kg.m

850

Bod varu COC

°C

220

Bod tuhnutí

°C

-39

0
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SAE 5W-40

-3

VLASTNOSTI
- Speciálně na syntetické bázi vybrané základové oleje a aditiva zajišťují, že EXTRA HTS si udržuje ideální
viskozitu v širokém rozsahu provozních podmínek.
- Díky své nízké závislosti viskozity na teplotě AGIP EXTRA HTS zaručuje, že dochází k rychlé cirkulaci oleje na všechna mazaná místa motoru, a to nezávisle na vnější teplotě, i při extrémních podmínkách. Tento
výrobek umožňuje náležité promazání motoru jak při studených startech při extrémně nízkých teplotách,
tak v případě jízdy po dálnici při vysokých teplotách.
- Přítomnost syntetických složek o nízkém stupni těkavosti s vysokou teplotní stabilitou snižuje celkovou
spotřebu oleje.
- Syntetické složky pomáhají vytvářet olejový film, který houževnatě lpí na kovovém povrchu, i když motor
po určitou dobu stál, a tak je zajištěn snadnější start s podstatně sníženým opotřebením, a to i za podmínek
vysokého zatížení.
- Syntetické a ostatní složky udržují svoji viskozitu a mazací schopnosti i za velmi namáhavých jízdních podmínek.
- Laboratorní i provozní zkoušky prokázaly, že tento plně syntetický olej poskytuje ideální kombinaci viskozity, mazacích schopností, těkavosti a čisticích schopností a dále zajišťuje, aby byla motoru poskytována
maximální ochrana, přičemž ztráty způsobené třením a ztráty vlastního oleje jsou minimální.
- AGIP EXTRA HTS je kompatibilní s katalyzátory a se všemi gumovými těsněními, která jsou používána v
automobilovém průmyslu. Tento olej je také možno mísit se všemi mot. oleji, které jsou na trhu, a které
vyhovují mezinárodním technickým podmínkám platným pro motorové oleje.
- AGIP EXTRA HTS je recyklovatelný a jako všechny oleje je nutné jej při výměně předat oprávněné sběrně,
která zajistí rekuperaci.
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POUŽITÍ
AGIP EXTRA HTS je vhodný pro všechny typy automobilových motorů. Zvláště je určen pro vysokovýkonné
motory a pro vozidla, která jsou provozována za kritických teplotních a uživatelských podmínek.
AGIP EXTRA HTS 5W/40 byl schválen a vyhovuje následujícím požadavkům a technickým podmínkám:

SPECIFIKACE
API SL/CF
ACEA A3/B3/B4
MB 229.3
VW 502 00 a 505 00
BMW LongLife Oil
PORSCHE
Při volbě výrobku je nutné dodržovat předpisy výrobce motoru.
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