KATA LO G OV É

LISTY

AGIP SINT TURBO DIESEL
Speciální, univerzálně použitelné vysoce výkonné lehkoběžné mazivo pro moderní zemědělské a stavební
stroje s nebo bez mokrých brzd stejně jako pro nákladní automobily.

JAKOSTNÍ PARAMETRY
AGIP SINT TURBO DIESEL

SAE 10W-40
jednotka

Zkušební metoda

Kin. viskozita

DIN 51 550 ve spojení s
při 40°C
při 100°C

2

95

DIN 51 561 nebo

2

14,2

DIN 51 562 T.2

154

DIN ISO 2909

mm /s
mm /s

Viskozitní index
3

hustota při 15°C

kg/m

870

DIN 51 757

bod vzplanutí o.T.

°C

225

DIN ISO 2592

bod tuhnutí

°C

-27

DIN ISO 3016

VLASTNOSTI
Agip SINT TURBO DIESEL je motorový olej pro lehký běh s malým vnitřním třením, který způsobuje rychlé
promazání motoru, a tím snižuje spotřebu paliva.
Vysoce hodnotné syntetické oleje zaručují vynikající tepelnou stabilitu, mazací schopnost, střižnou stabilitu
a malý sklon k odpařování i za extrémních podmínek. Jako celoroční olej zaručuje i při horkém trvalém
provozu v létě stabilní mazací film a podporuje ochotu motoru ke startu v zimě.
Agip SINT TURBO DIESEL byl testován podle zkušební metody CEC v dieselovém motoru s turbokompresorem VW. Vybraná kombinace přísad zabraňuje tvorbě kalu, opotřebení, stárnutí oleje, korozi a ztrátě viskozity. Usazeniny ve spalovacím prostoru jsou omezeny na minimum, tím je prodloužena životnost
motoru.
Agip SINT TURBO DIESEL se snáší dobře se všemi plochými a kroužkovými těsněními běžnými ve stavbě motorů. Je zaručena mísitelnost s jinými značkovými oleji, které odpovídají národním a mezinárodním
normám.

POUŽITÍ
Agip SINT TURBO DIESEL je speciální motorový olej s vlastnostmi poskytujícími lehký běh a úsporu paliva pro celoroční mazání všech dieselových motorů osobních automobilů, samonasávacích i přeplňovaných.
Tento motorový olej se rovněž nejlépe hodí pro dieselové motory užitkových vozidel, stavebních strojů
a stacionárních dieselagregátů.
Při volbě produktu je třeba dbát předpisů výrobců.
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AGIP SINT TURBO DIESEL

LISTY

SPECIFIKACE
ACEA B3/B4
API CF/SG
MIL-L-2104 C
MIL-L-46152D

MB 229.1
ROVER GROUP
VW 505 00 / (11/97)

OCHRANA ZDRAVÍ
Při manipulaci s produkty obsahujícími minerální oleje se musí dbát bezpečnostních předpisů!
Změny vyhrazeny.
Likvidace podle zákona o odpadech: Klíčové číslo odpadu: 13 02 02
2

Zařazení podle VwVwS
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Třída ohrožení vod:
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