
SHL SAMLEX HP 5025V 

Mô tả  

sản phẩm  

SHL SAMLEX HP 5025V là dầu chống gỉ trung hạn khi bảo quản 

trong nhà. 

Tính chất 

/Ưu điểm 

• Khả năng chống ăn mòn xuất sắc với lớp màng mỏng.  

• Độ nhớt thấp và khả năng làm việc xuất sắc 

• Đặc tính thay thế nƣớc tuyệt vời. 

• Nó kiểm soát vết dầu do tiếp xúc vật liệu 

NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP KẾT QUẢ 

  Ngoại quan Mắt thƣờng Nâu 

  Tỷ trọng (15/4℃) ASTM D1298 0.81 

  Độ nhớt động học 

  (cSt, ở 40℃) 
ASTM D445 2.5 

  Điểm chớp cháy (℃) ASTM D93 45 

Thí nghiệm phun muối (giờ) 
ASTM B117 

60 

Thí nghiệm chịu ẩm (giờ)   600 

Thí nghiệm bẩn dầu  (24hr) MIL-C-22235A   Đạt 

Tính chất  

vật lý 

Xử lý  

/Đóng gói 

Ứng dụng 
Có khả năng bảo vệ các vật liệu sắt, các bộ phận cơ khí thông 

thƣờng, hoặc vật liệu bột kim loại của vật liệu đúc. 

• SHL SAMLEX HP 5025V có thể đƣợc áp dụng tốt bằng cách 

ngâm, phun hoặc quét. 

• Vui lòng bảo quản sản phẩm trong nhà ở nhiệt độ từ 10 ~ 30 oC, 

bảo phủ khi để bên ngoài. Tham khảo MSDS để có thêm thông tin. 

•  Phuy (200L), Xô (20L) 
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Lưu ý:  

Thông số kỹ thuật trên là kết quả trung bình của các sản phẩm được sản xuất gần đây, có thể có sự 

chênh lệch nhỏ trong các lô hàng. Ngoài ra, tính chất vật lý của sản phẩm có thể thay đổi mà không 

báo trước do sự cải tiến chất lượng sản phẩm của chúng tôi. 

Giai đoạn chống ăn mòn có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào môi trường làm việc, các bộ phận bề 

mặt, tình trạng sản phẩm, kho chứa và thời tiết. 

 

 

 


