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eni i-Sigma universal 10W-40 este un lubrifiant sintetic multigrad, pentru motoare diesel puternic solicitate,  

care asigură perioade lungi de utilizare ȋntre intervalele de schimb. Uleiul poate fi utilizat ȋn motoarele diesel 

sau pe benzină care echipează autovehiculele destinate transportului urban de pasageri sau de mărfuri care 

operează ȋn condiţii cu opriri şi porniri frecvente, sau ȋn motoarele diesel supraalimentate ale autoturismelor. 

 
Caracteristici (valori tipice) 
 

SAE 10W-40 
Viscozitate la 100oC mm2/s 15,2 (12,5...16,3) 
Viscozitate la 40oC mm2/s 98,5 
Viscozitate la -25oC mPa.s 6500 
Indice de viscozitate - 140 
Punct de inflamabilitate COC oC 230 
Punct de curgere oC -24 
Densitate la 15oC kg/m3 880 

 
Proprietăţi şi performanţe 
 

• Calitatea ȋnaltă a uleiului de bază folosit şi conţinutul ridicat de aditivi  asigură pentru uleiul eni i-Sigma 

universal 10W-40  o durată foarte lungă ȋntre schimburi. 

• Proprietăţile detergent-dispersante ale uleiului, combinate cu o foarte ridicată capacitate de neutralizare a 

produselor acide rezultate prin combustie, asigură o excelentă stare de curăţenie a pistoanelor şi menţine 

ȋn suspensie produsele solide rezultate prin combustie, prevenind astfel formarea depunerilor 

periculoase. 

• eni i-Sigma universal 10W-40  posedă o bună rezistenţă la degradare, ȋn special oxidativă, care poate fi 

cauzată de expunerea timp ȋndelungat la temperaturile de operare ridicate ȋn prezenţa aerului şi a altor 

agenţi. Prin proprietăţile sale antioxidante, anticorozive şi antiuzură, uleiul asigură perioade lungi de 

utilizare ȋntre schimburi, ȋn condiţiile unor solicitări severe ale motoarelor. Degradările oxidative reduse 

previn variaţiile viscozităţii. Ca urmare, sunt reduse uzurile componentelor metalice ale motorului care 

poate fi astfel utilizat la randament maxim pe toată durata sa de viaţă.  

 
Specificaţii 
 

eni i-Sigma universal 10W-40 este aprobat oficial sau îndeplineşte cerinţele următoarelor specificaţii 

elaborate de constructorii de motoare sau organizaţii internaţionale: 
 

- ACEA E7, A3/B3/B4     - Global DHD-1 

- API CI-4      - Cummins 20077/20078 

- MB 228.3, 229.1      - Mack EO-N 

- MAN M 3275-1       

- MTU Type 2 

- Volvo VDS-3 

- Renault RLD-2 

- JASO DH-1     
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