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AGIP GREASE 30 este o unsoare de tip ’’multifuncţional’’, cu consistenţă medie, pe bază
de litiu, destinată unor utilizări diverse.

Caracteristici ( valori tipice)
Consistenţa NLGI * clasa 2
Penetraţie la 25oC  (ASTM D 217) mm/10 280
Punct de picurare  (ASTM D 2265) °C 190
Viscozitatea uleiului de bază la 40 °C mm²/s 103

Notă: (*) NLGI – National Lubricating Grease Institute – USA

Proprietăţi şi performanţe:

* Deoarece este o unsoare de uz general, AGIP GREASE 30 poate fi utilizat ă pentru o
varietate de aplicaţii,  reducând gama de unsori ce trebuie aprovizionate (şi depozitate).
* Are o bună stabilitate chimică şi fizică, rămînând nemodificată chiar dacă este supusă un
timp îndelungat la acţiunea sarcinilor mecanice şi termice.
* Rezistenţa la oxidare deosebit de mare, reduce tendinţa de degradare pe durata depozitării
şi utilizării.
* Datorită punctului de picurare ridicat şi a posibilităţii de pompare la temperaturi joase,
poate fi utilizată într-un domeniu larg de temperaturi.
* Previne ruginirea oţelului şi coroziunea materialelor feroase şi neferoase.
* Aderenţa foarte bună a unsorii la suprafeţele de lucru împiedică îndepărtarea ei datorită
vibraţiilor.
* Fiind rezistentă la apă, poate fi utilizată în medii umede şi chiar în contact cu apa.

Specificaţii:

AGIP GREASE 30 îndeplineşte cerinţele următoarelor clasificări:

AGIP GREASE 30     NLGI 2
ISO                                                  L -X-BCHA 2
DIN 51825     K2K-20
Utilizări:

AGIP GREASE 30 a fost formulată pentru lubrifierea generală a autovehiculelor, de exemplu
 a butucilor roţilor, lagărelor pompelor de apă, şasiului etc.
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Caracteristici suplimentare

Caracteristici Unitatea de măsură Grease 30 Metoda
mm/10 280
mm/10 282
mm/10 300

Penetraţie: 60 de malaxări
                   10 000 malaxări
                   100 000 malaxări
                   10 000  malaxări
                    +apă

mm/10 320
ASTM D 217

Stabilitate la rulare mm/10 + 18 ASTM D 1831
Separare de ulei % masă 1 ASTM D 1742
Separaţie de ulei:
                     *  168 ore/40oC
                     *  168 ore/40oC

% masă
% masă

4
5

IP 121
FTM 321.2

Moment la -20oC:
                     *  la pornire

         *  în funcţionare
g.cm
g.cm

1014
195

ASTM D 1478

Viscozitatea aparentă:
                     * la 0oC, 25 s-1

* la 0oC, 100 s-1

                     * la -10oC, 25 s-1

                     * la -10oC, 100 s-1

        * la -20oC, 25 s—1

                     * la -20oC, 100 s-1

N.s/m2

N.s/m2

N.s/m2

N.s/m1

N.s/m2

N.s/m2

708
232
966
469
3176
1353

ASTM D 1092

Coroziune pe cupru notare 1a ASTM D 4048
Testul EMCOR notare 0/0 IP 220
Rezistenţa la apă % masă 3 ASTM D 1264
Stabilitatea la oxidare (100
ore, 99oC): căderea de
presiune

psi
(≈6895 Pa) 4 ASTM D 942

Tendinţa de scurgere din
rulment auto:
                * separare ulei
                * lubrifiere rulment

%
-

3
bună

ASTM D 1263


