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 AGIP OTE é um lubrificante indicado para satisfazer as exigências da lubrificação, 
mesmo as mais severas, das turbinas a vapor, a gás e hidráulicas. Está formulado com bases 
parafínicas particularmente seleccionadas, tratadas e devidamente aditivadas. A ampla gama 
de viscosidades disponível, satisfaz todas as necessidades de utilização específica. 
 
CARACTERÍSTICAS (VALORES TÍPICOS) 
 
       
   AGIP OTE        32        46        68       80*       100  
       
       

   Índice de Viscosidade 

 

      118 
      220 
      -15 
   0,850 

      116 
      230 
      -15 
   0,856 

      114 
      240 
      -15 
   0,861 

       73 
      113 
      245 
      -15 
   0,863 

     11,9

      108 
      250 
      -12 
   0,875 

       
(*) Graduação no ISO VG 
 
PROPRIEDADES E PRESTAÇÕES  
 
 -O elevado índice de viscosidade de que estão dotados todos as graus, reduz ao mínimo 
as variações da viscosidade do óleo com a temperatura e portanto, assegura uma boa 
lubrificação mesmo com altas temperaturas de trabalho. 
 -AGIP OTE caracteriza-se por uma altíssima resistência à oxidação ao envelhecimento, 
pelo que pode ser mantido em trabalho durante largos períodos de tempo sem dar lugar à 
formação de ferrugem nem depósitos. De facto a duração do TOST (Turbine Oil Stability Test) é 
superior às 4.000 horas e supera largamente os níveis de oxidação previstos nos testes IP 280 
(CIGRE). 
 -As propriedades anti-corrosivas e anti-ferrugem contribuem eficazmente à protecção e 
conservação dos órgãos lubrificados, do circuito, do depósito, dos refrigeradores, etc... 
 -AGIP OTE está dotado de excelentes propriedades anti-espuma, capacidade de libertar 
o ar, reduzindo o perigo de descontinuidade da película lubrificante, dos fenómenos de 
cavitação na bomba de circulação de óleo, do mau funcionamento do regulador e perdas de 
óleo do depósito. 
 -AGIP OTE está dotado de óptimas características demulsivas, sem formar emulsões. 
Separa-se rápida e completamente da água, garantindo a continuidade e homogeneidade da 
película lubrificante à qual se confia a função de reduzir ao mínimo a fricção e o desgaste. 
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   Viscosidade a 100°C (cSt)                         5,5       7,1       8,9       9,7   
   Viscosidade a 40°C (cSt)                            30        45        64       100 

   Ponto de Inflamação V.A. (°C)   
   Ponto de Fluidez Crítica (°C)
   Densidade a15°C (kg/l)
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ESPECIFICAÇÕES 
 
 AGIP OTE satisfaz as exigências previstas nas seguintes provas e especificações: 
 
- ABB HTGD 90117 E mod. M 
- ALSTOM HTDG 90117 V0001 V 
- ANSALDO ENERGIA 3.2-0092-8430 
- ASTM-D-4304 type 1 
- BS 489: 1999 
- CEI 10-8 (1994) 
- DIN 51515 -1 L-TD 
- GENERAL ELECTRIC GEK-28143A Type I. II y III 
- ISO 6743/5 
- ISO-L-TSA / TGA 
- ISO-L-THA (ISO 100) 
- ISO 8068 
- JIS K 2213 (1983) 
- NUOVO PIGNONE N. SOS 02111/4 (OTE 46) 
- NUOVO PIGNONE SOM 17366 (OTE 32) 
- MITSUBISHI SPEC. NO. E00-001 REV.1 
- SIEMENS TLV 9013 04/01 
 
 
APLICAÇÕES 
 
 -AGIP OTE está destinado principalmente à lubrificação de todos os órgãos (rolamentos, 
engrenagens, sistemas de regulação, etc.) de turbinas de diversos tipos, a vapor, hidráulicas e 
de gás. 
 -Proporciona óptimas prestações em turbocompressores, instalações oleodinâmicas, 
compressores de ar onde a temperatura de descarga do ar não seja muito elevada, e em 
qualquer outra aplicação para a qual seja necessário o uso de um lubrificante de alta qualidade 
e de boa estabilidade que se separe facilmente da água. 
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