
PTT LAO LUBRICANTS MARKETING

ຂ ໍ້ມູນຜະລດິຕະພນັ

ຄຸນສມົບດັ

ການໃຊ ໍ້ງານ

ພທີທີ ີໄດນາມກິ ຊູບເປີຄອມມອນເລວ SAE 5W-30/5W-40

PTT DYNAMIC SUPER COMMONRAIL

ເປັນນ ໍ້າມນັເຄ ື່ ອງສງັເຄາະ 100% ຄຸນະພາບສູງສຸດ ສູດລດົເຖົ ໍ້າເພ ື່ ອເທກັໂນໂລຢີດເີຊວສະອາດ ແລະ ອຸປະກອນ
ບ າບດັໄອເສຍທຸກປະເພດ ຜະສານເທກັໂນໂລຢີ ADVANCED DDL BOOSTER ພ ໍ້ອມຮກັສາຄວາມສະອາດ ແລະ ປົກ
ປໍ້ອງການຫລຸ ໍ້ຍຫ ໍ້ຽນຂອງຊີ ໍ້ນສື່ ວນຂອງເຄ ື່ ອງຈກັ ອອກແບບມາສ າລບັເພ ື່ ອເຄ ື່ ອງຈກັກາຊວນລະບບົຄອມມອນ
ເລວ ລດົຍນົທົື່ ວໄປ ກະບະລຸ ໍ້ນໃຫມື່ ທີື່ ຕດິຕັ ໍ້ງລະບບົກອງຂະເຫມົື່ າໄອເສຍ DPF ຊື່ ວຍລດົການອຸດຕນັຂອງ DPF
ເພ ື່ ອຄງົໄວ ໍ້ປະສດິທພິາບສູງສຸດຂອງເຄ ື່ ອງຈກັ ແລະ ຊື່ ວຍປະຫຍດັເຊ ໍ້ອໄຟ.

- ດ ໍ້ວຍທີື່ ນ ໍ້າມນັສູດເຖົ ໍ້າປານກາງ ຊື່ ວຍຫລຸດການສະສມົເຖົ ໍ້າໃນ DPF ຈ ື່ ງຊື່ ວຍປະຫຍດັນ ໍ້າມນັເຊ ໍ້ອໄຟ ແລະ
ຍ ດອາຍຸການໃຊ ໍ້ງານຂອງອຸປະກອນບ າບດັອາຍເສຍທຸກປະເພດ.

- ເທກັໂນໂລຢີ ADVANCED DDL BOOSTER ຊື່ ວຍເຮດັຄວາມສະອາດຄາບຂະເຫມົື່ າທີື່ ຕດິຢູື່ ໃນຊີ ໍ້ນສື່ ວນເຄ ື່ ອງ
ຈກັຢື່ າງມປີະສທິພິາບ ເພີື່ ມການຕອບສະຫນອງ ແລະ ປະສດິທະິພາບຂອງເຄ ື່ ອງເຄ ື່ ອງຈກັ.

- 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.

- ອອກແບບມາສ າລບັເພ ື່ ອເຄ ື່ ອງຈກັກາຊວນລະບບົຄອມມອນເລວ ລດົຍນົທົື່ ວໄປ ກະບະລຸ ໍ້ນໃຫມື່ ທີື່ ຕດິຕັ ໍ້ງລະບບົ
ກອງຂະເຫມົື່ າໄອເສຍ DPF.

- ແນະນ າສ າຫລບັເຄ ື່ ອງຈກັດເີຊວລຸ ໍ້ນໃຫມື່ ຂອງລດົຍນົທີື່ ຜູ ໍ້ຜະລດິແນະນ າໃຫ ໍ້ໃຊ ໍ້ມາດຕະຖານ ACEA C3

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

- ສາມາດໃຊ ໍ້ທງັເຄ ື່ ອງຈກັກາຊວນ ແລະ ແອດັຊງັ.



PTT LAO LUBRICANTS MARKETING

ຄຸນະສມົບດັຈ າເພາະ

ຄວາມປອດໄພ

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.

ການທດົສອບ ວທິີ ຫວົຫນື່ ວຍ ຜນົວເິຄາະ

5W30 5W40

ຄວາມຫນາແຫນັ ໍ້ນ 15℃ ASTM D4052 g/𝑐𝑚3 0.853 0.853

ຄວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ 40℃ ASTM D445 𝑚𝑚2/s 71.7 91.8

ຄວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ 100℃ ASTM D445 𝑚𝑚2/s 12.3 15.0

ດດັສະນຄີວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ ASTM D2270 170 172

ຈດຸວາບໄຟ (COC) ASTM D92 ℃ 240 240

ຈດຸໄຫລເທ ASTM D5950 ℃ -39 -39

Mini-Rotary Viscometer at -35℃ ASTM D4684 mPa°s 42,500 42,500

Cold Clanking Simulator at -30℃ ASTM D5293 mPa°s 6,220 6,300

ມາດຕະຖານຄຸນະພາບ

ພທີທີ ີເພຟີ ມ ໍ້າ ເຊມີ ໍ້-ຊນີເທຕີກິ SAE 10W-30/10W40

PTT PERFORMA SEMI-SYNTHETIC

• ACEA C3-16 

• MB 229.31, 229.51 

• MB 229.52 

• BMW LL-04 

• Renault RN0700, 0710 

• Porsche A40

5W30 5W40




















