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- ອອກແບບມາເພ ື່ ອເຄ ື່ ອງຈກັກາຊວນທີື່ ມກີານຕດິຕັ ໍ້ງລະບບົຫມຸນອາຍເສຍ (EGR) ແລະ ເທໂີບຊາດເຈີ ໍ້.

ເປັນນ ໍ້າມນັເຄ ື່ ອງກາຊວນຄຸນະພາບສູງຜະສານຊື່ ວຍຮກັສາຄວາມສະອາດ ແລະ ປົກປໍ້ອງການຫລຸ ໍ້ຍຫ ໍ້ຽນຂອງ
ຊີ ໍ້ນສື່ ວນຂອງເຄ ື່ ອງຈກັ ຊື່ ວຍປົກປໍ້ອງເຄ ື່ ອງຈກັຕະຫລອດການໃຊ ໍ້ງານ ເຫມາະສມົກບັລດົຍນົທົື່ ວໄປຈກັກາຊວນ
ໃຫ ໍ້ເຄ ື່ ອງຈກັໃຊ ໍ້ປະສທິພິາບໄດ ໍ້ເຕມັທີື່ .

- ຄຸນະສມົບດັການຫລ ື່ ລ ື່ ນທີື່ ດີ ປໍ້ອງກນັການຫລຸື່ ຍຫ ໍ້ຽນ ແລະ ເສຍກ າລງັເນ ື່ ອງຈາກຄວາມຝ ດຂອງຊີ ໍ້ນສື່ ວນ
ອາໄຫລື່ ໃນເຄ ື່ ອງຈກັ.

- ຄງົທນົຕ ື່ ຄວາມຮ ໍ້ອນ ແລະ ອອກັຊເີຈນັ ທີື່ ເປັນສາເຫດຂອງການເຊ ື່ ອມສະພາບໄດ ໍ້ດີ ຊື່ ວຍຍ ດອາຍຸການໃຊ ໍ້
ງານຂອງນ ໍ້າມນັ.

- ຍ ດອາຍຸການໃຊ ໍ້ວານຂອງເຄ ື່ ອງຈກັ ແບະ ນ ດອາຍຸການປື່ ຽນຖື່ າຍນ ໍ້າມນັເຄ ື່ ອງ.
- ຜື່ ານການທດົສອບກບັລດົກະບະຢີື່ ປຸື່ ນຕາມເນມາດຕະຖານກ ານດົ.



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 ຄວນປຶກສາກບັຝື່ 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 CF-4ການທດົສອບ ວທິີ ຫວົຫນື່ ວຍ ຜນົວເິຄາະ

15W40 20W50

ຄວາມຫນາແຫນັ ໍ້ນ 15℃ ASTM D4052 g/𝑐𝑚3 0.883 0.891

ຄວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ 40℃ ASTM D445 𝑚𝑚2/s 109.4 171.1

ຄວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ 100℃ ASTM D445 𝑚𝑚2/s 14.9 18.8

ດດັສະນຄີວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ ASTM D2270 141 124

ຈດຸວາບໄຟ (COC) ASTM D92 ℃ 239 254

ຈດຸໄຫລເທ ASTM D5950 ℃ -30 -21

Cold Clanking Simulator at -15℃ ASTM D4684 mPa°s - 8,530

Cold Clanking Simulator at -20℃ ASTM D5293 mPa°s 5,591 -
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