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- ອອກແບບມາສ າລບັລດົຍນົເຄ ື່ ອງຈກັແອດັຊງັທົື່ ວໄປ ແລະ ສະມດັຕະພາບສູງ.
- ຮອງຮບັການໃຊ ໍ້ງານຮື່ ວມກບັນ ໍ້າມນັແອດັຊງັໄຮ ໍ້ສານຕະກົື່ ວ(ULG) (E10, E20 ແລະ E85) ແລະ ເຊ ໍ້ອໄຟກາສ

(CNG/NGV ແລະ LPG).

ເປັນນ ໍ້າມນັເຄ ື່ ອງເທກັໂນໂລຢີສງັເຄາະ ເພ ື່ ອເນັ ໍ້ນການປົກປໍ້ອງ ແລະ ຫລຸດຜື່ ອນການຫລຸ ໍ້ຍຫ ໍ້ຽນຂອງຊີ ໍ້ນສື່ ວນ
ແລະ ຊຸດຂບັເຄ ື່ ອນວາລວ ອອກແບບສ າຫລບັເຄ ື່ ອງຈກັແອດັຊງັສະມດັຕະພາບສູງ ຊື່ ວຍເພີື່ ມກ າລງັອດັ ຂອງ
ເຄ ື່ ອງຈກັພ ໍ້ອມຮກັສາຄວາມສະອາດ ແລະ ປໍ້ອງກນັການເກດີເປັນຕມົ(ຄ ໍ້າຍໆວຸ ໍ້ນ)ຂອງນ ໍ້າມນັເຄ ື່ ອງ.

- ທນົຕ ື່ ການທ າລາຍຂອງຄວາມຮ ໍ້ອນ ແລະ ອອກັຊເີຈນັໄດ ໍ້ສູງກວື່ ານ ໍ້າມນັຫລ ື່ ລ ື່ ນທົື່ ວໄປ ຈ ື່ ງຊື່ ວຍປໍ້ອງກນັການ
ຕນັຂອງໄສ ໍ້ກອງນ ໍ້າມນັເຄ ື່ ອງ ການເກດີເປັນຕມົ(ຄ ໍ້າຍໆວຸ ໍ້ນ) ແລະ ອຸປະກອນບ າບດັອາຍເສຍ (Catalytic

Converter).
- ຊະລ ໍ້າງຄວາມສກົກະປົກ ແລະ ຮກັສາຄວາມສະອາດຂອງຊີ ໍ້ນສື່ ວນເຄ ື່ ອງຈກັໄດ ໍ້ດໃີຫ ໍ້ສະອາດຢູື່ ສະເຫມີ

ໂດຍສະເພາະລູກສູບ ກະບອກສູບ ແລະ ເທໂີບຊາດເຈີ ໍ້ (Turbo Charger) ການເກດີຄາບສກົກະປົກ ແລະ ຕະ
ກອນຄວາມຂຸ ໍ້ນຫນ ໍ້ຽວໄດ ໍ້ຢື່ າງດເີລດີ.

- ຍ ດອາຍຸການໃຊ ໍ້ງານຂອງເຄ ື່ ອງຈກັ ແລະ ການປື່ ຽນຖື່ າຍ ຕອບສະຫນອງອດັຕາເລັື່ ງຕ ື່ າ ພ ໍ້ອມຫລຸດປະລມິານ
ໃຊ ໍ້ເຊ ື່ ໍ້ອໄຟຂອງເຄ ື່ ອງຈກັ.

- ບ ື່ ສູນເສຍສະພາບຄວາມຂຸ ໍ້ນຫນ ໍ້ຽວຕາມເກຣດ ເຖງິວື່ າຢູື່ ໃນສະພາວະອຸນຫະພູມຮ ໍ້ອນສູງ (Stay-in-Grade

Performance).
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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 ເປັນອນັຕະລາຍ
ຕ ື່ ສຸຂະພາບ ແລະ ມຄີວາມປອດໄພຕ ື່ ຜູ ໍ້ໃຊ ໍ້ເມ ື່ ອໃຊ ໍ້
ງານຕາມຂ ໍ້ແນະນ າ ແລະ ຈດັການຢື່ າງເຫມາະສມົ
ລກີລ ໍ້ຽງການສ າພດັໂດຍຕງົ ແລະ ລ ໍ້າງມ ທນັທເີມ ື່ ອ
ໄດ ໍ້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.

ການທດົສອບ ວທິີ ຫວົຫນື່ ວຍ ຜນົວເິຄາະ

10W30 10W40

ຄວາມຫນາແຫນັ ໍ້ນ 15℃ ASTM D4052 g/𝑐𝑚3 0.862 0.862

ຄວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ 40℃ ASTM D445 𝑚𝑚2/s 73.5 97.7

ຄວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ 100℃ ASTM D445 𝑚𝑚2/s 11.3 14.5

ດດັສະນຄີວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ ASTM D2270 146 153

ຈດຸວາບໄຟ (COC) ASTM D92 ℃ 229 226

ຈດຸໄຫລເທ ASTM D5950 ℃ -36 -36

Mini-Rotary Viscometer at -30℃ ASTM D4684 mPa°s 17,700 27,700

Cold Clanking Simulator at -35℃ ASTM D5293 mPa°s 5,700 6,000

ມາດຕະຖານຄຸນະພາບ
• API SN 

• ILSAC GF-5 (SAE10W30)
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