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ການໃຊ ໍ້ງານ

ພທີທີ ີເພຟີ ມ ໍ້າ ຊນີເທຕີກິ SAE 5W-30

PTT PERFORMA SYNTHETIC

ເປັນນ ໍ້າມນັເຄ ື່ ອງສງັເຄາະ 100% ສູດເຖົ ໍ້າປານກາງ ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ປອດໄພຕ ື່ ອຸປະກອນບ າບດັໄອເສຍ DPF ຮອງຮບັ
ເຄ ື່ ອງຈກັທີື່ ຕາມມາດຕະຖານ EURO VI ສ າລບັເຄ ື່ ອງຈກັແອດັຊງັປະສດິທພິາບສູງລຸ ໍ້ນໃຫມື່ ແລະ ພາຫະນະຈາກ
ເອຣີບົ ເຊີື່ ງໃຫ ໍ້ການປົກປໍ້ອງເຄ ື່ ອງຈກັຈາກການຫລຸື່ ຍຫ ໍ້ຽນໄດ ໍ້ດຍີີື່ ງຂ ໍ້ນ ແລະ ຄວາມສະອາດພາຍໃນຂອງເຄ ື່ ອງຈກັ
ຕະຫລອດອາຍຸການໃຊ ໍ້ງານ.

- ອອກແບບມາສ າລບັເຄ ື່ ອງຈກັແອດັຊງັສະມດັຕະພາບສູງ ລດົນັື່ ງທົື່ ວໄປ ລດົຜະລດິຈາກເອຣີບົໄດ ໍ້ເຖງິ EURO

VI .
- ຮອງຮບັການໃຊ ໍ້ງານຮື່ ວມກບັນ ໍ້າມນັແອດັຊງັໄຮ ໍ້ສານຕະກົື່ ວ(ULG) (E10, E20 ແລະ E85) ແລະ ເຊ ໍ້ອໄຟກາສ

(CNG/NGV ແລະ LPG).

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

- ຊະລ ໍ້າງຄວາມສກົກະປົກ ແລະ ຮກັສາຄວາມສະອາດຂອງຊີ ໍ້ນສື່ ວນເຄ ື່ ອງຈກັໄດ ໍ້ດໃີຫ ໍ້ສະອາດຢູື່ ສະເຫມ.ີ
- ຄວາມສຽດທານຕ ື່ າໃຫ ໍ້ການຫລ ື່ ລ ື່ ນທີື່ ວື່ ອງໄວ ແລະ ຕອບສະຫນອງອດັຕາເລັື່ ງຕ ື່ າ ພ ໍ້ອມຫລຸດປະລມິານໃຊ ໍ້

ເຊ ື່ ໍ້ອໄຟຂອງເຄ ື່ ອງຈກັ.
- ເພີື່ ມປະສດິທພິາບການປໍ້ອງກນັການເກດີຟອງທີື່ ດຂີ ໍ້ນ ພ ໍ້ອມຊື່ ວຍຮກັສາສະພາບຊວງ ປໍ້ອງກັນັການຫດົ

ແລະ ບວມ.
- ຍ ດອາຍຸໃຊ ໍ້ງານດນົນານກວື່ ານ ໍ້າມນັເຄ ື່ ອງທົື່ ວໄປ ແລະ ອຸປະກອນບ າບດັອາຍເສຍ (Catalytic Converter).
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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
ຄວາມຫນາແຫນັ ໍ້ນ 15℃ ASTM D4052 g/𝑐𝑚3 0.852

ຄວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ 40℃ ASTM D445 𝑚𝑚2/s 60.2

ຄວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ 100℃ ASTM D445 𝑚𝑚2/s 10.5

ດດັສະນຄີວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ ASTM D2270 165

ຈດຸວາບໄຟ (COC) ASTM D92 ℃ 242

ຈດຸໄຫລເທ ASTM D5950 ℃ -39

Cold Clanking Simulator at -35℃ ASTM D5293 mPa°s 6,420

ມາດຕະຖານຄຸນະພາບ

ພທີທີ ີເພຟີ ມ ໍ້າ ຊນີເທຕີກິ SAE  5W-30
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• API SN/CF 

• ACEA A5/B5-12, C2-12 


