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KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG 

• Phù hợp sử dụng cho các động cơ diesel có turbo tăng áp, chịu tải trọng cao, phun dầu trực tiếp, 
yêu cầu sử dụng dầu động cơ đạt phẩm cấp API CF-4/CF/CD, hoặc API HDDEO trước đây, hoặc 
API SG.  
 

• Được khuyến cáo sử dụng cho các xe đầu kéo container vận tải nặng, các máy công trường, khai 
thác mỏ như máy xúc, máy đào, máy ủi, hoặc các máy phát điện, yêu cầu sử dụng dầu có phẩm 
cấp API CF-4. 

 
• Đặc biệt phù hợp cho các xe tải chạy đường dài, tải trọng cao.   

 

ĐẶC TÍNH VÀ LỢI ĐIỂM  

• Thừa hưởng lợi ích từ công thức pha chế độc đáo cung cấp sự bảo vệ hoàn hảo cho các động cơ 
diesel hiện đại. 
 

• Tính chống oxy hóa, chống mài mòn nổi trội, giảm thiểu tạo cặn bùn và dầu bị keo hóa, do đó dầu 
đảm bảo cấp chất lượng dài hơn và thời gian thay dầu lâu hơn, kéo dài tuổi thọ động cơ. 
 

• Giảm cặn các bon nhờ hiệu ứng phân tán muội nổi trội giúp piston, vành xéc măng không bị cặn 
bám, bị kẹt, bị mài mòn, giữ cho động cơ sạch và chạy êm. 
 

• Tính bay hơi thấp, giảm lượng dầu tiêu hao và giảm lượng khí xả độc hại. 
 

• Tính trung hòa axit cao, duy trì độ kiềm tổng TBN tốt, chống rỉ, chống ăn mòn, kéo dài tuổi thọ 
động cơ.  
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Sản phẩm Tulux T300 Diesel Engine Oil CF-4 

 
Mô tả sản phẩm 
Dầu TULUX T300 CF-4/SG được pha chế từ dầu gốc có chỉ số 
độ nhớt cao và công nghệ phụ gia tiên tiến, đáp ứng yêu cầu 
của nhiều nhà sản xuất động cơ toàn cầu hiện nay. 
 



Thông tin sản phẩm  
THÔNG SỐ ĐIỂN HÌNH 

TÍNH CHẤT TULUX T300 CF-4 

Độ nhớt SAE 10W-30 15W-40 20W-50 
Độ nhớt động học ở 100ºC,mm2/s, ASTM D445 11.18 15.66 18.90 
Hàm lượng tro sulphat , %wt,  ASTM D874 1.39 1.53 1.41 
Hàm lượng sulphua, %wt 0.35 0.28 0.4 
Hàm lượng phosphor, %wt 0.110 0.120 0.106 
Độ kiềm tổng, mgKOH/g 11 10.5 10.5 
Nhiệt độ ngưng chảy, ºC,  -39 -30 -18 
Nhiệt độ chớp cháy ºC,  230 240 224  
Các thông số trên là số liệu tiêu biểu và không phải là quy cách sản phẩm  

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ PHÊ CHUẨN 
 

Tulux T300 Diesel Engine Oil CF-4 được phê chuẩn chấp thuận cho sử dụng theo tiêu chuẩn 

API Service Classification Diesel: CF-4 và HDDEO trước đây 
 Petrol/Gasoline: SG 
Cummins  
 

CES 20075/74/73 
Daimler Mercedes  
 

MB 228.1 
Mark  
 

EO-K2 
Volvo 
 

VDS 
 
 

• SINOTRUCK • Động cơ Diesel Đại Liên 
• China FAW • Ô tô Foton 
• Ô tô Dong Feng • Xe bus Neoplan- Bắc TQ 
• Ô tô Xiamen Kinglong  • Động cơ Diesel Thượng hải 
• Động cơ Diesel Hàng Châu • Động cơ Diesel Weifang 

 
 

Bao bì:  phuy 200L, xô 18L. 

Độ xác thực thông tin 
Dữ liệu được cung cấp trong PDS đây là điển hình và có thể thay đổi như là kết quả của việc tiếp tục nghiên cứu 
và phát triển sản phẩm. Các thông tin cung cấp là chính xác tại thời điểm in. Các giá trị tiêu biểu cho có thể biến 
đổi trong thủ tục kiểm tra và quá trình sản xuất cũng có thể dẫn đến các điều chỉnh chút ít cho phù hợp. Sinopec 
đảm bảo rằng các sản phẩm bôi trơn đáp ứng bất cứ ngành công nghiệp nào và yêu cầu kỹ thuật OEM được nêu 
trên bảng dữ liệu này.  

 
Sinopec không thể chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự suy giảm trong sản phẩm do lưu trữ không chính xác hoặc xử 
lý. Thông tin về tốt nhất thực hành có sẵn từ nhà phân phối địa phương của bạn. 

 
Sản phẩm và an toàn môi trường  
Sản phẩm này không gây ra bất kỳ vấn đề sức khỏe khi được sử dụng trong các ứng dụng được đề xuất và khi 
hướng dẫn được cung cấp trong Phiếu An toàn Vật liệu (MSDS) được theo sau. Vui lòng tham khảo MSDS để 
được tư vấn chi tiết hơn về xử lý; MSDS có sẵn từ nhà phân phối địa phương của bạn. Không sử dụng các sản 
phẩm trong các ứng dụng khác với những đề nghị.  

 
Như với tất cả các sản phẩm, xin vui lòng chăm sóc để tránh ô nhiễm môi trường khi xử lý sản phẩm này. Dầu 
được sử dụng nên được gửi cho cải tạo / tái chế hoặc nếu không có thể, phải được xử lý theo quy định của chính 
phủ / chính quyền có liên quan.  

 
Phát hành: Tháng 10 năm 2012  
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