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AGIP TECSINT SX

Úplne syntetický High-Tech ľahkobežný motorový olej technológie Agip-Technologie vo viskozitnej triede
SAE 0W-40 s dokázateľnou úsporou pohonných hmôt v moderných motoroch ospbných motorových 
vozidiel.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AGIP TECSINT SX       SAE 0W-40

jednotka SAE 0W-40    Skúšobné metódy

Kin. Viskozita            pri  -35°C cP 6600  

                                  pri   40 °C mm2/s 78   DIN 51 550

                                  pri 100 °C mm2/s 14    ASTM D 445

Viskozitný index 182    DIN ISO 2909

Hustota pri 15°C kg/m3 860    ASTM D 1298

Bod vzplanutia o. k. °C 216    ASTM D 92

Bod tuhnutia °C -42    ASTM D 97

KVALITATÍVNE ZNAKY

Agip TECSINT SX je moderný High-Tech motorový olej, ktorý už dnes spĺňa požiadavky budúcnosti na 
motorové oleje ohľadom úspory pohonných hmôt, zmenšeniu produkcie škodlivín a ochrany životného pro-
stredia.
Špeciálne vybraté úplne syntetické základové oleje, esterové komponenty a starostlivo zladené aditíva za-
ručujú za všetkých podmienok bezpečné mazanie motora, spojené so zmenšením trenia pri dokázateľnom 
zmenšení spotreby pohonných hmôt a zmenšení emisií škodlivín.
Tento High-Tech motorový olej, Agip TECSINT SX, SAE 0W-40, spĺňa aj nové požiadavky ACEA B4-98 pre 
DI - dieselové motory.

Agip TECSINT SX spĺňa aj sprísnené požiadavky na vhodnosť pre katalyzátory, vďaka limitovanému obsahu 
fosforu. Ďalšie charakteristické vlastnosti sú: najnepatrnejší sklon k odparovaniu, vynikajúce nízkoteplotné 
správanie sa a veľmi dobrá strihová stabilita v oblasti vysokých teplôt.
Osvedčená Agip esterová technológia zaručuje vynikajúce vysoko- a nízkoteplotné vlastnosti, ktoré sú pred-
pokladom pre minimalizáciu obávaného opotrebovania pri studených štartoch, ale aj pre stabilný mazací film 
v oblasti vysokých teplôt.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Agip TECSINT SX je vysokohodnotný, pre preplňované motory testovaný Fuel- Economy-ľahkobežný olej 
pre všetky moderné motory osobných motorových vozidiel s viacventilovou technikou, variabilným nastavo-
vaním vôle ventilov,  s turbo-preplňovaním alebo s medzichladičom stlačeného vzduchu. Môže sa použiť aj 
v najnovších vozidlách VW od modelového roku 2000 bez predĺženého intervalu výmeny oleja.
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Agip TECSINT SX je, s výnimkou VW, schválený všetkými svetoznámymi výrobcami automobilov pre ich 
predĺžené intervaly výmeny oleja.

Pri výbere produktu je potrebné dbať na predpisy výrobcov.

ŠPECIFIKÁCIE   

CEA A3/B3/B4
API SL/CF
MB Blatt 229.3
VW 502 00/505 00  
Porsche

OCHRANA ZDRAVIA

Pri zaobchádzaní s produktami na báze minerálnych olejov je potrebné dbať na bezpečnostné opatrenia !

Likvidácia podľa Zákona o odpadoch: Katalógové číslo odpadu. 13 02 06

Trieda ohrozenia vôd WGK: 2 samozaradenie podľa VwVwS

číslo produktu: 0237
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