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DẦU BƠM CHÂN KHÔNG VP68/100/150 

*Tổng quan về tính năng: 

 Dòng sản phẩm dầu bơm chân không VP  được tinh chế từ đầu khoáng parafin chất lượng cao kết hợp 

với các chất phụ gia đặc biệt có đặc tính chống mài mòn, chống gỉ, kháng nước, chống oxy hóa tuyệt vời. 

Được thiết kế cho máy nén chân không hiện đai yêu cầu cao. 

*Ưu điểm chủ yếu: 

- Tính ổn định oxy hóa tuyệt vời: chất lượng không thay đổi khi tiếp xúc trực tiếp lâu dài với 

không khí và trong điều kiện nhiệt độ cao, giảm thiểu sự hình thành của màng dầu có hại và cặn 

dầu, kéo dài thời gian sử dụng của sản phẩm. 

- Tính năng chống gỉ và chống ăn mòn tuyệt vời: tạo thành một lớp màng chống ăn mòn hiệu quả 

trên bề mặt kim loại, ngăn chặn toàn diện sự ăn mòn do xâm nhập của khí có tính ăn mòn và hơi 

ẩm từ hệ thống. 

- Khả năng tách nước ưu  việt: với đặc tính chống nhũ hóa và tách nước tuyệt vời, có thể nhanh 

chóng loại bỏ hàm lượng nước có trong dung dịch dầu. 

- Nhiệt độ nhớt tốt: chỉ số độ nhớt cao, độ nhớt ít thay đổi dưới sự thay đổi của nhiệt độ. 

- Áp suất hơi thấp: ngăn chặn dầu chạy ngược từ khoang bơm vào hệ thống chân không và gây ra 

hiện tượng hồi dầu, nhờ đó đảm bảo đủ độ chân không tối ưu. 

*Công dụng chính: 

Sản phẩm được sử dụng cho các loại máy bơm chân không pittong, máy bơm tăng áp và bơm chân 

không kín dầu, các thiết bị có độ chân không dưới 1.8×10¯7Pa. 

*Chú ý:   

1. 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 ký hiệu trên phuy. 

2. Không đươc trộn lẫn sản phẩm với nước và chất lạ, dẫn đến hiện tượng nhũ hóa, biến chất và hư 

hỏng dầu. 

3. 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 

Độ nhớt 40℃，

cSt 

Chỉ số độ 

nhớt 

Nhiệt độ chớp 

cháy, ℃ 

Nhiệt độ đông 

đặc,  ℃ 

VP68 68 68.6 102 240 -15 

VP100 100 98.5 101 248 -15 

VP150 150 148.8 103 252 -14 

 


