Agip Eurosports
SAE 5W-50
API SJ Package Performance

AGIP EUROSPORTS is een vol-synthetische motorolie, geformuleerd met synthetische basisoliën
(PAO’s ) om te voldoen aan de hoge eisen van de benzinemotoren onder de meest zware
bedrijfsomstandigheden ( hoge toeren motoren, rally’s, stadsverkeer .
GEMIDDELDE ANALYSECIJFERS
Omschrijving
Kinematische Viscositeit bij -26 C
Kinematische Viscositeit bij 100 C
Viscositeits Index
Dichtheid bij 15 C
Vlampunt
Stolpunt

Unit
mPa.s
cSt
kg/l
C
C

Resultaat
3400
18.5
170
0.865
210
-45

Test Methode
ASTM D 445
DIN ISO 2909
ASTM D 1298
ASTM D 92
ASTM D 97

EIGENSCHAPPEN EN PRESTATIES
De synthetische componenten zorgen ervoor, dat er in de motor een sterke smeerfilm ontstaat
welke zelfs nadat de motor enige tijd heeft stilgestaan, gehandhaafd blijft. Dit verzekert
gemakkelijk starten en vermindert de slijtage, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.
Het viscositeitbereik 5W/50 verzekert de juiste viscositeit van de olie in ieder deel van de motor,
onder alle rijmomstandigheden, bij iedere omgevingstemperatuur.
De antislijtage eigenschappen verlengen de levensduur van bewegende delen en verminderen
de noodzaak van servicebeurten en revisies.
AGIP EUROSPORTS bevat synthetische componenten met een lage vluchtigheid en met een
hoge thermische stabiliteit Dit vermindert oliegebruik.
TOEPASSING
AGIP EUROSPORTS is een ultra high performance synthetisch smeermiddel voor gebruik in alle
moderne motoren zowel met als zonder Turbo-oplading onder de meest zware omstandigheden,
zoals bij hoge motor temperaturen op de snelweg en lage temperaturen bij stadsverkeer.

Bij de productkeuze voorschriften van de fabrikant in acht nemen.
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SPECIFICATIES
AGIP EUROSPORTS is officieel goedgekeurd en voldoet aan de volgende specificaties:
specificatie
API SJ Package Performance
Cvo
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