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ເປັນນ ໍ້າມນັເຄ ື່ ອງກາຊວນເທກັໂນໂລຢີສງັເຄາະຄຸນະພາບສູງຜະສານ CLEAN AND LOCK TECHNOLOGY ເພ ື່ ອ
ຮກັສາຄວາມສະອາດ ແລະ ປົກປໍ້ອງການຫລຸ ໍ້ຍຫ ໍ້ຽນຂອງຊີ ໍ້ນສື່ ວນຂອງເຄ ື່ ອງຈກັ ອອກແບບມາສ າລບັເພ ື່ ອເຄ ື່ ອງ
ຈກັກາຊວນລະບບົຄອມມອນເລວ ລດົຍນົທົື່ ວໄປໃຫ ໍ້ເຄ ື່ ອງຈກັໃຊ ໍ້ປະສທິພິາບທງັອດັຕາເລັື່ ງ ແລະ ການຕອບ
ສະຫນອງ ປົກປໍ້ອງເຄ ື່ ອງຈກັຈາກການເຮດັວຽກຫນກັທນົຕ ື່ ຄວາມຮ ໍ້ອນໄດ ໍ້ດີ ຊື່ ວຍຍ ດອາຍຸການໃຊ ໍ້ງານຂອງ
ເຄ ື່ ອງຈກັໄດ ໍ້ດນົນານທີື່ ສຸດ.

- ດ ໍ້ວຍ CLEAN AND LOCK TECHNOLOGY ຄ ນຄວາມສະອາດໃຫ ໍ້ແກື່ ເຄ ື່ ອງຈກັ ຈ ື່ ງຮກັສາກ າລງັແລະ ການຕອບສ
ຫນອງຕ ື່ ອດັຕາເລັື່ ງໄດດຕີຫລອດອາຍຸການໃຊ ໍ້ງານ..

- ໃນຟີມນ ໍ້າມນັທີື່ ມຄີວາມແຂງແຮງສູງ ຊື່ ວຍປົກປໍ້ອງການຫລຸື່ ຍຫ ໍ້ຽນໃນທຸກສະພາບການຂບັຂີ ໍ້.
- ຊື່ ວຍຫລຸດອາການກນິນ ໍ້າມນັເຄ ື່ ື່ຶອງເມ ື່ ອມກີານໃຊ ໍ້ງານຫນກັ ຫລ ໃຊ ໍ້ງານໃນອຸນຫະພູມສູງ.
- ຄງົທນົຕ ື່ ຄວາມຮ ໍ້ອນ ແລະ ການເຊ ື່ ອມສະພາບໄດ ໍ້ດີ ຊື່ ວຍຍ ດອາຍຸການໃຊ ໍ້ງານຂອງນ ໍ້າມນັ.
- ຍ ດອາຍຸການໃຊ ໍ້ວານຂອງເຄ ື່ ອງຈກັ ແບະ ນ ດອາຍຸການປື່ ຽນຖື່ າຍນ ໍ້າມນັເຄ ື່ ອງ.

- ອອກແບບມາສ າລບັເພ ື່ ອເຄ ື່ ອງຈກັກາຊວນລະບບົຄອມມອນເລວ ລດົຈກັກາຊວນປະສດິທພິາບສູງ ລດົຍນົທົື່ ວ
ໄປ.

- ໃຊ ໍ້ກບັເຄ ື່ ອງຈກັດເີຊວຕດິຕັ ໍ້ງລະບບົເຊ ໍ້ອໄຟຮື່ ວມ (Diesel Dual Fuel)

- ເຫມາະສ າລບັເພ ື່ ອເຄ ື່ ອງຈກັກາຊວນລະບບົຄອມມອນເລວ ທີື່ ມລີະບບົຫມຸນອາຍເສຍ (EGR) ແລະ ເທໂີບຊາດ
ເຈີ ໍ້.

- ແນະນ າສ າຫລບັເຄ ື່ ອງຈກັທີື່ ແນະນ າໃຊ ໍ້ເບຄີວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວທີື່ ເບີ SAE 10W-30 & 15W-40 ທຕີ ໍ້ອງການ API CI-4
ຫລ ຕ ື່ າກວື່ າ.
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ຄຸນະສມົບດັຈ າເພາະ
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For more information please contact:

Lubricants and Special Product Division PTT (LAO) COMPANY LIMITED

Tel: +85621453391-2; +85620 55548670

E-mail: chomchai.@pttlao.com

ຜະລດິຕະພນັນີ ໍ້ບ ື່ ໃຫ ໍ້ຜນົທີື່ ເປັນອນັຕະລາຍຕ ື່ ສຸຂະພາບ ແລະ ມຄີວາມປອດໄພຕ ື່ ຜູ ໍ້ໃຊ ໍ້ເມ ື່ ອໃຊ ໍ້ງານຕາມຂ ໍ້ແນະນ າ ແລະ ຈດັການຢື່ າງເຫມາະສມົ
ລກີລ ໍ້ຽງການສ າພດັໂດຍຕງົ ແລະ ລ ໍ້າງມ ທນັທເີມ ື່ ອໄດ ໍ້ສ າພດັ.

ເປັນຜະລດິຕະພນັທີື່ ສາມາດສ ໍ້າງຄວາມຄນັຄາຍຕ ື່ ຜູ ໍ້ໃຊ ໍ້ງານໄດ ໍ້

ຫມາຍເຫດ: ຂ ໍ້ມູນຂອງຜະລດິຕະພນັທີື່ ເຜຍີແຜື່ ໃນນະທີື່ ນີ ໍ້ແມື່ ນມພີ ໍ້ນຖານອ ໍ້າງອງີຈາກຜນົວເິຄາະພາຍໃຕ ໍ້ສະພາບເງ  ື່ອນໄຂຫ ໍ້ອງກວດວໃິຈ ແລະ/ຫລ ຜນົວເິຄາະ
ປະສດິທພິາບ. ເພ ື່ ອເປັນການພຈິາລະນາສະເພາະໃນການນ າໃຊ ໍ້ຜະລດິຕະພນັ, ຜູ ໍ້ໃຊ ໍ້ງານແມື່ ນມສີື່ ວນຮບັຜດິຊອບໃນການຕດັສນິໃຈວື່ າຜະລດິຕະພນັມຄີວາມເຫມາະ
ສມົຕ ື່ ສະພາບເງ  ື່ອນໄຂຂອງການໃຊ ໍ້ງານ ຫລ ຄວນປື່ຶກສາກບັຝື່ າຍເທກັນກິບ ລກິານນ ໍ້າມນັເຄ ື່ ອງຂອງ ພທີທີລີາວໄດ ໍ້. ຂັ ໍ້ນຕອນຂອງການໃຊ ໍ້ງານ ແລະ ການປື່ ຽນຖື່ າຍອາດ
ຈະແຕກຕື່ າງກນັຕາມຊະນດິເຄ ື່ ອງຈກັ ແລະ ຄູື່ ມ  ການໃຊ ໍ້ງານນັ ໍ້ນໆ. ດັື່ ງນັ ໍ້ນ, ພວກເຮາົຂ ແນະນ າຜູ ໍ້ໃຊ ໍ້ງານຄວນມຄີວາມເຂົ ໍ້າໃຈໃນຜະລດິຕະພນັ ແລະ ຈດຸໃຊ ໍ້ງານນັ ໍ້ນໆ
...ກ ື່ ເພ ື່ ອຄວາມປອດໄພທຸກຄັ ໍ້ງ.

ມາດຕະຖານຄຸນະພາບ
• API CI-4/SL

• ACEA A3/B3/B4-16.E7-16
• JASO DL-0, DH-1

• MB229.1 228.3 

• CUMMINS CES22076/77/78

• VOLVO VDS-3

ການທດົສອບ ວທິີ ຫວົຫນື່ ວຍ ຜນົວເິຄາະ

10W30 15W40

ຄວາມຫນາແຫນັ ໍ້ນ 15℃ ASTM D4052 g/𝑐𝑚3 0.865 0.870

ຄວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ 40℃ ASTM D445 𝑚𝑚2/s 81.2 113.4

ຄວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ 100℃ ASTM D445 𝑚𝑚2/s 12.1 15.0

ດດັສະນຄີວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ ASTM D2270 144 138

ຈດຸວາບໄຟ (COC) ASTM D92 ℃ 238 242

ຈດຸໄຫລເທ ASTM D5950 ℃ -42 -39

Cold Clanking Simulator at -25℃ ASTM D4684 mPa°s 6,430 -

Cold Clanking Simulator at -20℃ ASTM D5293 mPa°s - 6,370

ພທີທີ ີໄດນາມກິ ຄອມມອນເລວ SAE 10W30, 15W-40
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