
PTT LAO LUBRICANTS MARKETING

ຂ ໍ້ມູນຜະລດິຕະພນັ
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ການໃຊ ໍ້ງານ

ພທີທີ ີຊາເລນັເຈ ີ4 ທ ີ SAE 10W30, 10W40, 15W-50

PTT CHALLENGER 4T 

ເປັນນ ໍ້າມນັເຄ ື່ ອງລດົຈກັ 4 ຈງັຫວະເທກັໂນໂລຢີສງັເຄາະ ສູດເພີື່ ມປະສດິທພິາບເຄ ື່ ອງຈກັ ອອກແບບມາເພ ື່ ອ
ສ າຫລບັເຄ ື່ ອງຈກັ 4 ຈງັຫວະປະສທິພິາບສູງລຸ ໍ້ນໃຫມື່ ໃຫ ໍ້ການປົກປໍ້ອງເຄ ື່ ອງຈກັພ ໍ້ອມການເຂົ ໍ້າເກຍທີື່ ງື່ າຍ ແລະ
ນຸື່ ມນວນ.

- ຊື່ ວຍໃຫ ໍ້ການເຂົ ໍ້າເກຍທີື່ ງື່ າຍ ແລະ ນຸື່ ມນວນ.
- ຫລ ື່ ລ ື່ ນ ແລະ ປໍ້ອງກນັການຫລຸື່ ຍຫ ໍ້ຽນຂອງຊີ ໍ້ນສື່ ວນອາໄຫລື່ ແລະ ຊຸດເກຍໄດ ໍ້ດ.ີ
- ຮກັສາໃຫ ໍ້ເຄ ື່ ອງຈກັສະອາດປໍ້ອງກນັການສະສມົຂອງສີື່ ງສກົກະປົກໂດຍສະເພາະ ລູກສູບ ແລະ ແຫວນ.
- ຊື່ ວຍຍ ດອາຍຸການໃຊ ໍ້ງານຂອງນ ໍ້າມນັ ຍ ດອາຍຸການໃຊ ໍ້ວານຂອງເຄ ື່ ອງຈກັ ແບະ ຍ ດອາຍຸການປື່ ຽນຖື່ າຍ

ນ ໍ້າມນັເຄ ື່ ອງ.
- ການຕອບສະຫນອງດເີລດີ ແລະ ປະຫຍດັນ ໍ້າມນັ (SAE 10W-30).
- ໃຫ ໍ້ປະສດິທພິາບຂອງເຄ ື່ ອງຈກັເຕມັທີື່ ແລະ ແຮງມ ໍ້າ (SAE 10W-40).
- ຄວາມແຂງແຮງຂອງຟີມສູງທີື່ ເຫນ ອກວື່ າສ າຫລບັການປໍ້ອງກນັເຄ ື່ ອງຈກັພາຍໃຕ ໍ້ຄວາມໄວຮອບສູງ (SAE

15W-50).

- ອອກແບບມາເພ ື່ ອເຄ ື່ ອງຈກັ 4 ຈງັຫວະປະສດິທພິາບສູງ ລຸ ໍ້ນໃຫມື່ ປະເພດ ສະປອຣດ, ບກິໄບ ໍ້ ແລະ ຊອັບເປີໍ້
ແບບລະບາຍຄວາມຮ ໍ້ອນດ ໍ້ວຍນ ໍ້າ ແລະ ອາກາດ.

- ແນະນ າສ າຫລບັລະບບົຈື່ າຍນ ໍ້າມນັແບບຫວົສດີ ແລະ ແບບຄາບູເລເຕີ ໍ້ ໃຊ ໍ້ໄດ ໍ້ກບັເກຍຂອງລດົຈກັ 2
ຈງັຫວະ.

- ຂ ໍ້ຄວນຮບັຮູ ໍ້: ລ ອກໃຊ ໍ້ເບຄີວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວຕາມຄ າແນະນ າຂອງຜູ ໍ້ຜະລດິ ຖໍ້າມກີານຂບັຂີ ໍ້ທີື່ ຄວາມໄວສູງຕ ື່
ເນ ື່ ອງເປັນເວລາດນົນານເຊັື່ ນລດົ ບກິໄບ ໍ້ ແລະ ຊອບັເປີໍ້ ແນະນ າເບຄີວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ 15W-50.
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ຄຸນະສມົບດັຈ າເພາະ
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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 ເປັນ
ອນັຕະລາຍຕ ື່ ສຸຂະພາບ ແລະ ມີ
ຄວາມປອດໄພຕ ື່ ຜູ ໍ້ໃຊ ໍ້ເມ ື່ ອໃຊ ໍ້ງານ
ຕາມຂ ໍ້ແນະນ າ ແລະ ຈດັການຢື່ າງ
ເຫມາະສມົ ລກີລ ໍ້ຽງການສ າພດັ
ໂດຍຕງົ 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 SN

• JASO MA2

ການທດົສອບ ວທິີ ຫວົຫນື່ ວຍ ຜນົວເິຄາະ

10W30 10W40 15W50

ຄວາມຫນາແຫນັ ໍ້ນ 15℃ ASTM D4052 g/𝑐𝑚3 0.862 0.864 0.869

ຄວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ 40℃ ASTM D445 𝑚𝑚2/s 64.9 99.1 140.3

ຄວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ 100℃ ASTM D445 𝑚𝑚2/s 10.0 14.3 18.8

ດດັສະນຄີວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ ASTM D2270 140 149 149

ຈດຸວາບໄຟ (COC) ASTM D92 ℃ 232 238 250

ຈດຸໄຫລເທ ASTM D5950 ℃ -36 -33 -27

Cold Clanking Simulator at -25℃ ASTM D4684 mPa°s 5,540 6,640 -

Cold Clanking Simulator at -20℃ ASTM D5293 mPa°s - - 6,430

ພທີທີ ີຊາເລນັເຈ ີ4 ທ ີ SAE 10W30, 10W40, 15W-50
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