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*Tổng quan về tính năng:

Dòng sản phẩm này được tinh chế bằng dầu gốc gốc parafin. Chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn GB1791-84.

*Ưu điểm chủ yếu:

- Chỉ số độ nhớt cao: sản phẩm này có độ nhớt thấp, đảm bảo chất lượng màng dầu bôi trơn nhất định ở điều
kiện nhiệt độ làm việc.

- Độ trong suốt cao: sản phẩm này không màu và trong suốt, giúp dễ dàng quan sát vật liệu bôi trơn và các bộ
phận làm việc.

- Tính năng làm mát và chống rỉ tốt.
- Khả năng khử nước và chống tạo bọt tuyệt vời.

*Công dụng chính:

- Sử dụng rộng rãi trong việc làm mềm các sản phẩm nhựa, làm sạch tuần hoàn máy công cụ tự động, bôi trơn
máy may,...

*Chú ý:

- Lưu trữ trong nhà kho có mái che, nếu lưu trữ ngoài trời, thùng phuy phải đặt theo chiều ngang để tránh sự
xâm nhập của nước và làm mờ tem nhãn trên mặt phuy.

- Không đươc trộn lẫn sản phẩm với nước và chất lạ, dẫn đến hiện tượng nhũ hóa, biến chất và hư hỏng dầu.
- Không trộn lẫn với các sản phẩm dầu khác khi sử dụng, làm giảm tính năng của sản phẩm.

*Thông số kỹ thuật:

Tên sản phẩm Cấp độ nhớt
ISO VG

Khối lượng
riêng，g/m3

Độ nhớt
@40℃，cSt

Chỉ số độ nhớt Nhiệt độ chớp
cháy，℃

Nhiệt độ đông
đặc，℃

Phương pháp
thử nghiệm

GB/T2013 GB/T265 GB/T1995 GB/T3536 GB/T3535

Dầu máy may
ZC

5 0.857 4.7 95 132 -18

10 0.861 9.6 95 140 -16

15 0.864 14.2 95 160 -12

22 0.867 21.1 96 186 -12

32 0.872 31.1 96 205 -10


