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LISTY

AGIP TECSINT SX
Plně syntetický motorový olej High-Tech podporující maximální účinnost paliva vyrobený technologií Agip
s viskozitou SAE 0W-40 se zjevnou úsporou paliva v moderních motorech osobních automobilů.

JAKOSTNÍ PARAMETRY
AGIP TECSINT SX
Viskozita

SAE 0W-40
při -35°C
při 40°C
při 100°C

jednotka

SAE 0W-40

cP

6600

2

78,0

2

14,0

mm /s
mm /s

Viskozitní index
hustota při 15°C

182
3

kg/m

860

bod vzplanutí

°C

216

bod tuhnutí

°C

-42

Zkušební metoda

DIN 51 550

DIN ISO 2909
DIN 51 757
DIN ISO 2592
DIN ISO 3016

VLASTNOSTI
Agip TECSINT SX je motorový olej High-Tech, který splňuje již dnes budoucí požadavky na úsporu paliva,
poměr škodlivých emisí a ochranu životního prostředí.
Speciálně vybrané plně syntetické základové oleje, esterová složka a vhodně nastavená aditiva zajišťují
bezpečné mazání motoru za všech okolností ve spojení s omezením opotřebení, zřetelnou úsporou paliva
a nižší emisí škodlivin.
Tento motorový olej High-Tech Agip TECSINT SX, SAE 0W-40 splňuje také požadavky ACEA B4-98 pro
dieselové motory s přímým vstřikováním.
Agip TECSINT SX též splňuje svým omezeným obsahem fosforu zvýšené požadavky na způsobilost pro
katalyzátory. Dalšími vlastnostmi jsou minimální tendence k odpařování, velmi dobré chování za nízkých
teplot a velmi dobrá střihová stabilita při vysokých teplotách.
Osvědčená esterová technologie Agip zajišťuje vynikající vlastnosti za vysokých i nízkých teplot, což jsou
požadavky pro minimalizaci obávaného opotřebení studenými starty i pro stabilní mazací film při vysokých
teplotách.

POUŽITÍ
Agip TECSINT SX je motorový olej vysoké kvality, schválený pro přeplňované motory, dosahující úspory paliva pro všechny moderní motory osobních automobilů se čtyřventilovou technikou, proměnným nastavením
ventilů, turbokompresorem nebo mezichladičem plnicího vzduchu. Bez prodloužených intervalů výměny
oleje (WIV) může být též používán v nejnovějších vozidlech VW.
Agip TECSINT SX je také, s výjimkou VW, schválen pro prodloužené intervaly výměny oleje všemi renomovanými výrobci vozidel.
Při volbě produktu dbejte prosím předpisů výrobců.
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AGIP TECSINT SX

LISTY

SPECIFIKACE
ACEA A3/B3/B4
API SL/CF
MB 229.1 / 229.3
VW 502 00 / 505 00
Porsche

OCHRANA ZDRAVÍ
Při zacházení s minerálními oleji je třeba dbát bezpečnostních předpisů!
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LIKVIDACE PODLE ZÁKONA O ODPADECH
Likvidace podle zákona o odpadech: Klíčové číslo odpadu: 13 02 02

TŘÍDA OHROŽENÍ VODY WGK :
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