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ຂ ໍ້ມູນຜະລດິຕະພນັ

ຄຸນສມົບດັ

ການໃຊ ໍ້ງານ

ພທີທີ ີເພຟີ ມ ໍ້າ ຊຸບເປີຊນີເທຕີກິ SAE 0W-40

PTT PERFORMA SUPER SYNTHETIC

ເປັນນ ໍ້າມນັເຄ ື່ ອງສງັເຄາະ 100% ຄຸນະພາບສູງສຸດອອກແບບພເິສດເພ ື່ ອເຄ ື່ ອງຈກັແອດັຊງັປະສດິທພິາບ
ສູງລຸ ໍ້ນໃຫມື່ ຜະສານເທກັໂນໂລຢີຂັ ໍ້ນສູງ DI-SYN PROTECT ໃນນ ໍ້າມນັພ ໍ້ນຖານສງັເຄາະ ເຊີື່ ງໃຫ ໍ້ການປົກປໍ້ອງເຄ ື່ ອງ
ຈກັຈາກການຫລຸື່ ຍຫ ໍ້ຽນໄດ ໍ້ດຍີີື່ ງຂ ໍ້ນ ຕັ ໍ້ງແຕື່ ເລີື່ ມຕດິຈກັຈນົຮອດສະພາວະຮ ໍ້ອນ ແລະ ຮອບສູງຕ ື່ ເນ ື່ ອງ ມຄີວາມ
ໂດດເດັື່ ນໃນດ ໍ້ານຟີມນ ໍ້າມນັແຂງແຮງເປັນພເິສດພ ໍ້ອມຄວາມສຽດທານຕ ື່ າ ເພີື່ ມປະສດິທພິາບທງັການຕອບ
ສະຫນອງອດັຕາເລັື່ ງ ແລະ ຄວາມສະອາດພາຍໃນຂອງເຄ ື່ ອງຈກັ ຈ ື່ ງເຮດັໃຫການຂບັຂີ ໍ້ເຕມັທີື່ ໃນທຸກສະຖານະ
ການ.

- ຟີມນ ໍ້າມນັແຂງແຮງພເິສດດ ໍ້ວຍເທກັໂນໂລຢີ DI-SYN PROTECT ຊື່ ວຍປໍ້ອງກນັການຫລຸື່ ຍຫ ໍ້ຽນໄດ ໍ້ດທີງັການ
ໃຊ ໍ້ງານທົື່ ວໄປ ຫນກັຫນື່ ວງ ຮຸນແຮງ ຄວາມຮ ໍ້ອນສູງ ແລະ ຄວາມໄວຕ ື່ ເນ ື່ ອງ.

- ຄວາມສຽດທານຕ ື່ າໃຫ ໍ້ການຫລ ື່ ລ ື່ ນທີື່ ວື່ ອງໄວ ແລະ ຕອບສະຫນອງອດັຕາເລັື່ ງຕ ື່ າ ພ ໍ້ອມຫລຸດປະລມິານໃຊ ໍ້
ເຊ ື່ ໍ້ອໄຟຂອງເຄ ື່ ອງຈກັ.

- ຊະລ ໍ້າງຄວາມສກົກະປົກ ແລະ ຮກັສາຄວາມສະອາດຂອງຊີ ໍ້ນສື່ ວນເຄ ື່ ອງຈກັໄດ ໍ້ດີ ໂດຍສະເພາະບ ລເິວນລູກ
ສູບ.

- ຕ ໍ້ານທານການເຊ ື່ ອມສະພາບໄດ ໍ້ຢື່ າງດເີລດີ ຄງົຄວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວໃຫ ໍ້ເຫມາະສມົຕະຫລອດໄລຍະປື່ ຽນຖື່ າຍທີື່
ຍາວນານ

- ເພີື່ ມປະສດິທພິາບການປໍ້ອງກນັການເກດີຟອງທີື່ ດຂີ ໍ້ນ ພ ໍ້ອມຊື່ ວຍຮກັສາສະພາບຊວງ ປໍ້ອງກັນັການຫດົ
ແລະ ບວມ.

- ອອກແບບມາສ າລບັເຄ ື່ ອງຈກັແອດັຊງັສະມດັຕະພາບສູງ ລດົທົື່ ວໄປ ລດົສະປອດ (SUV).
- ແນະນ າສ າລບັລດົລຸື່ ນໃຫມື່ ທີື່ ຕດິຕັ ໍ້ງລະບບົ Start-Stop.
- ຮອງຮບັການໃຊ ໍ້ງານຮື່ ວມກບັນ ໍ້າມນັແອດັຊງັໄຮ ໍ້ສານຕະກົື່ ວ(ULG) (E10, E20 ແລະ E85) ແລະ ເຊ ໍ້ອໄຟກາສ

(CNG/NGV ແລະ LPG).



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 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
ຄວາມຫນາແຫນັ ໍ້ນ 15℃ ASTM D4052 g/𝑐𝑚3 0.844

ຄວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ 40℃ ASTM D445 𝑚𝑚2/s 76.4

ຄວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ 100℃ ASTM D445 𝑚𝑚2/s 13.5

ດດັສະນຄີວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ ASTM D2270 182

ຈດຸວາບໄຟ (COC) ASTM D92 ℃ 232

ຈດຸໄຫລເທ ASTM D5950 ℃ -45

MRV with No yield Stress at -40℃ ASTM D4684 mPa°s 2,700

Cold Clanking Simulator at -35℃ ASTM D5293 mPa°s 5,900

ມາດຕະຖານຄຸນະພາບ

ພທີທີ ີເພຟີ ມ ໍ້າ ຊຸບເປີຊນີເທຕີກິ SAE 0W-40

PTT PERFORMA SUPER SYNTHETIC

• API SN 

• ACEA A3/B4 

• MB 229.5

• VW 502 00 / 505 00 

• BMW LL-01 

• Porsche A40 

• Ford WSS-M2C937-A


