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Technical Data Sheets 

MỠ CHỊU NHIỆT MX2/3 

*Tổng quan về tính năng: 

 Dòng sản phẩm mỡ bò Amer được điều chế trên cơ sở dầu gốc tinh luyện, chất làm đặc, kết hợp với các 

chất phụ gia hiệu quả cao như phụ gia chống oxy hóa, chống mài mòn, chống gỉ và phụ gia cực áp, tinh 

luyện với công nghệ mỡ tiên tiến nhất thế giới.Cấu trúc mỡ trơn nhẵn, sợi mịn. 

*Ưu điểm chủ yếu: 

- Khả năng giảm ồn và độ bám dính tuyệt vời: được kết hợp bởi dầu gốc có độ nhớt cao và chất 

phụ gia làm đặc, đảm bảo mỡ  không bị văng ra khi sử dụng dưới điều kiện tốc độ cao . 

- Khả năng chống mài mòn ưu việt: sự kết hợp chất phụ gia chống mài mòn cực áp mới nhất giúp 

sản phẩm có lợi thế chống mài mòn vượt trội trong điều kiện  áp lực cao. 

- Tính năng chống oxy hóa tuyệt vời, thời gian sử dụng lâu dài bất kể trong điều kiện nhiệt độ thấp 

hoặc nhiệt độ cao. 

- Khả năng chiu nhiệt tuyệt vời. 

*Công dụng chính: 

Sản phẩm này là một chất bôi trơn đa năng, thích hợp sử dụng đối với các bánh răng loại nhỏ tốc độ 

thấp, trung bình, cao; công cụ làm vườn; hộp số công cụ động cơ điện... Đồng thời thích hợp cho vòng bi 

chịu tải nặng tốc độ chậm dưới điều kiện nhiệt độ cao, quá trình sử dụng liên tục nhiệt độ sử dụng trong 

phạm vi -20~180℃, trong thời gian ngắn nhiệt độ sử dụng cao nhất lên đến 200℃. 

*Chú ý:   

1. Khi sử dụng sản phẩm này, các bộ phận bôi trơn phải được làm sạch để tránh nhiễm bẩn. 

2. Không trộn lẫn với các sản phẩm mỡ  khác nhau khi sử dụng. 

3. Không trộn lẫn với các loại mỡ cũ đã qua sử dụng khi sử dụng. 

*Thông số kỹ thuật: 

Nội dung thử nghiệm 2 3 Phương pháp thử 

nghiệm 

Màu sắc Mỡ màu vàng Mỡ màu vàng Quan sát 

Độ xuyên kim/ 0.1mm 270 235 GB/T 269 

Nhiệt độ nhỏ giọt ℃ 260 260 GB/T 3498 

Ăn mòn  ( thép 45#, 100℃, 3h) Đạt Đạt GB/T 0331 

 


