AGIP SINT 2000

AGIP SINT 2000 er en syntetisk motorolje konstruert for smøring I de nyeste
bilmodeller, selv under tøffe forhold. Oljen har bestått testing hos de gromeste
sportsbilene, råtrimmede motorer og i kombinerte motor, gearboks, differensial
smøresystemer , med glans.

PRODUKTDATA
SINT 2000
SAE grade
Viskositet ved 40°C

10W-40
2

94

2

mm /s

Viskositet ved 100°C

mm /s

14,1

Viskositet ved -20°C

mPa.s

3300

-

154

Flamme punkt

°C

220

Hellepunkt

°C

-30

kg/l

0,873

Viskcositet Index

Produkt Tetthet ved 15°C
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•
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De syntetiske komponentene I oljen sørger for å forme en sterk oljefilm
som biter seg fast til metallet, selv etter at motoren har stått over en
lengre periode. Dette sikrer lett start og sterkt redusert slitasje ved
oppstart.
AGIP SINT 2000 har naturlig høy Viskositetsindex, slik at det er redusert
innhold av VI tilsetninger som gjør at oljen nedbrytes fortere. Dette sikrer
bredden på viskositeten i oljens levetid, som gir gode vinteregenskaper
gjennom(SAE 10W) og lavere forbruk med karakteristikken til (SAE 40).
De gode rense og transport egenskapene reduserer dannelse av
metallspon og andre avfallsstoffer. Disse egenskapene forhindrer
dannelse av sot rundt ringene og holder stemplene rene.
AGIP SINT 2000 er veldig motstandsdyktig mot nedbryting, spesiellt hvor
grunnen er oksidering fra langvarig påvirkning av høye temperaturer
kombinert med oksygen.
Motoroljen har meget gode rusthindrende egenskaper som sørger for
effektiv beskyttelse mot korrosjon gjennom fortyknings- og syredannelse
som dannes av forbrenningen i motoren.
Motoroljen sikrer lang levetid på alle bevegelige deler, som resulterer
behovet for service og overhaling av motor.
Antiskum egenskapene hindrer dannelsen av luftbobler I oljen som kan
ødelegge oljefilmen.
Baseoljen inneholder bl.a Esther teknologi og den nyeste PIO basen slik at
det er en høyteknologi syntetbasert prestandaolje som langt overgår sine
konkurrenter i samme klasse. Olje har også en bevist drivstoffreduksjon i
forhold til tilsvarende oljekvaliteter.

SPESIFIKASJONER
AGIP SINT 2000 er offisiellt godkjent og møter/overgår følgende krav:
-

API Service SL/CF
ACEA A3/B3, A3/B4
MB 229.1
US Department of the Army MIL-L-46152 D
BLS.22.OL.07 (British Leyland/ Rover)
BMW
Ford EU-SSM - 2C 9011 - A
Ford USA - ESE - M2C 153 - E
General Motors 6094 M
Porsche
Volkswagen 500.00 + 505.00

PD/CvO-09-01
Agip Benelux BV
P.O.Box 9410 – 3007 AK Rotterdam
Tel:+31(0)10-2941555 – Fax:+31(0)10-4294594

