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Descrierea produsului  
 

Ulei multigrad universal si multifunctional pentru tractoare. Formula unica ii permite sa fie 
folosit atat la motoare cu combustie interna (cu tubocompresor) si in diferite sisteme ale 
tractoarelor si ale altor masini agricole( transmisii, frane umede, ambreiaj si sisteme 
hidraulice). Ulei cu multiple intrebuintari. 

 

 Proprietati  
 

● Mentenanta usoara, un ulei cu multiple intrebuintari pentru elementele motorului 
● Propritetati excelente de reducere a zgomotului al franelor umede. 
● Aditivii din formula chimica ii permit utilizarea acestuia in motoare diesel aspirate 

normal si turbocompresor 
● Performnate ridicate  in sistemul hidraulic al echipamentului agricol. 
● Capacitate anti-uzura care previne aparitia zgarieturilor si uzura prematura a 

transmisiilor. 
● Calitate imbunatatita a sistemului de directie a sincronului si a transmisiei. 
● Produs garantat de producatori important de tractoare. 

 

 Nivel de calitate    

 
● API CE/SF ● ZF TE-ML 06B/07B 
● JOHN DEERE J-27 ● ALLISON C-4 
● MASSEY FERGUSON M-1139 ● CATERPILLAR TO-2 
● FORD M2C 159B/C ● API GL-4 

 

 Date tehnice    

 


























 
 

 Ambalaj  
 

.Container de 875kg, butoi de 185kg si 18kg si recipient din plastic de 5 littri. 
 

 

 Identificarea pericolelor  
 
Acest produs nu este clasificat ca fiind toxic sau periculos conform legislatiei in vigoare. 
 

 UNITATE METODA VALOARE 

Grad de vascozitate   15W40 

Densitate la  15ºC g/ml ASTM D 4052 0.887 

Vascozitate la 100ºC cSt ASTM D 445 13.2 

Vascozitate la  40ºC cSt ASTM D 445 98 

Vascozitate la -20ºC cP ASTM D 5293 7000 max 

   Inidce de  Vascozitate  - ASTM D 2270 124 min 

Punct de aprindere ºC ASTM D 92 215 min 

Punct de inghet ºC ASTM D 97 -30 

T.B.N mg KOH/g ASTM D 2896 10 

Cenusa cu sulfat % in greutate ASTM D 874 1.5 

Test Bosch de rupere a moleculei: 

Viscozitate la 100ºC 
cSt ASTM D 3945 12 min 

Volatilitate Noack, 1hr la 250ºC % in weight DIN 51581 13 max 

CERES S.T.O.U. 15W40 
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 Utilizare  
 

Precauti minime trebuie luate pentru a se evita contactul prelungit cu pielea. Este 
indicata folosirea manusilor si a ochelarilor de protectie pentru a evita contactul cu ochii. 
 

 Norme de sigranta si protectie  
  

Inhalarea:  Avand in vedere ca nu este un produs cu particule volatile, riscul de inhalare 
este minim 
Inghitirea: Nu incercati sa provocaţi vărsături. Consumati apă. Solicitaţi asistenţă 

medicală.  
Contactul cu pielea: Spalati cu multa apa si sapun. 
Ochii: Spalati cu apa din abundenta  
Masuri generale: Consultati medicul imediat. 
 
 

 Masuri de prevenire a incendiilor  
 

 Nu exista masuri speciale ce trebuiesc luate in aceasta privinta.  
Masuri de stingere a incendiilor: spuma, chiminale uscate, CO2, spreiuri pe baza de 
apa. A nu se aplica jetul de apa direct, deoarece acesta poate duce la dispersarea 
produsului. 
 

 Protejarea mediului  
 

Pericolul de poluare fizica in cazul varsarii (in apă, pe tarm, pe solul, etc) datorita 
flotabilitatii şi a consistentei uleioase, care pot afecta flora şi fauna odata puse în contact. 
Evitaţi dispersarea materialului în recipientele cu apă potabila. 
Decontaminare şi curăţare: tratarea se va face asemenea unei scurgeri de petrol 
accidentale. Dispersia poate fi prevenita folosind bariere mecanice şi urmata de 
indepartarea prin mijloace fizice sau chimice. 

 

Numere de telefon pentru Urgente. Institutul National de Toxicologie  
Fisa cu informatii privind securitatea poate fi furnizata la cerere. 
 
repsol.com 
901 111 999 
 
In cazul in care nu este indicat altfel, informatiile privind indicatiile tehnice pot fi 
considerate ca fiind tipice. 
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