
PTT LAO LUBRICANTS MARKETING

ຂ ໍ້ມູນຜະລດິຕະພນັ

ຄຸນສມົບດັ

ການໃຊ ໍ້ງານ
- ອອກແບບມາເພ ື່ ອເຄ ື່ ອງຈກັ 4 ຈງັຫວະເກຍອ ໂຕມາຕກິ ປະສດິທພິາບສູງ ທຸກລຸ ໍ້ນ ທງັແບບລະບາຍຄວາມ

ຮ ໍ້ອນດ ໍ້ວຍນ ໍ້າ ແລະ ອາກາດ.
- ເຫມາະສ າລບັລະບບົຈື່ າຍນ ໍ້າມນັທງັຫວົສດີ ແລະ ຄາບູເລເຕີ ໍ້.
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ເປັນນ ໍ້າມນັເຄ ື່ ອງລດົຈກັ 4 ຈງັຫວະເທກັໂນໂລຢີສງັເຄາະ ສູດເພີື່ ມໂມລບິດນີມັ ຊື່ ວຍຫລຸດແຮງສຽດທານ ໃຫ ໍ້
ອດັຕາການຕອບສະຫນອງດຂີ ໍ້ນສ າຫລບັ ລດົຈກັສີື່ ຈງັຫວະເກຍອ ໂຕມາຕກິປະສດິທພິາບສູງທຸກລຸ ໍ້ນ ໃຫ ໍ້ການຂບັ
ຂີ ໍ້ນຸື່ ມນວນ ແລະ ຮກັສາຄວາມສະອາດຂອງເຄ ື່ ອງຈກັ.

- ຜະສມົສານໂມລບິດນີມັຊື່ ວຍເພີື່ ມປະສດິທພິາບໃນການຫລ ື່ ລ ື່ ນ ເພີື່ ມອດັຕາເລັື່ ງ ແລະ ປໍ້ອງກນັການຫລຸື່ ຍ
ຫ ໍ້ຽນຂອງຊີ ໍ້ນສື່ ວນເຄ ື່ ອງຈກັເປັນພເິສດ.

- ທນົຕ ື່ ການທ າລາຍຂອງຄວາມຮ ໍ້ອນ ແລະ ອອກັຊເີຈນັໄດ ໍ້ດເີລດີ.
- ຮກັສາຄວາມສະອາດ ແລະ ປົກປໍ້ອງການສະສມົສີື່ ງສກົກະປົກໃນເຄ ື່ ອງຈກັໄດ ໍ້ດ.ີ
- ຊື່ ວຍຍ ດອາຍຸເຄ ື່ ອງຈກັໃຫ ໍ້ມອີາຍຸການໃຊ ໍ້ງານ ແລະ ຍ ດອາຍຸເວລາການປື່ ຽນຖື່ າຍ.
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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 າງເຫມາະ
ສມົ 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 SL

• JASO MB

ການທດົສອບ ວທິີ ຫວົຫນື່ ວຍ ຜນົວເິຄາະ
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ຄວາມຫນາແຫນັ ໍ້ນ 15℃ ASTM D4052 g/𝑐𝑚3 0.864

ຄວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ 40℃ ASTM D445 𝑚𝑚2/s 99.4

ຄວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ 100℃ ASTM D445 𝑚𝑚2/s 14.3

ດດັສະນຄີວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ ASTM D2270 150

ຈດຸວາບໄຟ (COC) ASTM D92 ℃ 240

ຈດຸໄຫລເທ ASTM D5950 ℃ -35

Cold Clanking Simulator at -25℃ ASTM D4684 mPa°s 6,386

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