
PTT LAO LUBRICANTS MARKETING

ຂ ໍ້ມູນຜະລດິຕະພນັ

ຄຸນສມົບດັ

ການໃຊ ໍ້ງານ

ເປັນນ ໍ້າມນັເກຍຍານພະຫະນະຄຸນະພາບສູງ ຜະລດິຈາກນ ໍ້າມນັພ ໍ້ນຖານສູງຄຸນະພາບສູງ ແລະ ສານເພ ີ່ ມ
ຄຸນະພາບ EP ຄຸນະພາບສູງໃຫ ໍ້ການປົກປໍ້ອງລະບບົເກຍຢີ່ າງດ ເລ ດ ໂດຍສະເພາະເຟ ອງທ ໍ້າຍປະເພດໄຮປອຍ
Hypoid ທນົຄວາມຮ ໍ້ອນສູງ ແລະ ໃຫ ໍ້ອາຍຸການໃຊ ໍ້ງານດນົນານ ເຫມາະສ າຫລບັລະບບົເກຍທ າມະດາ ແລະ ເຟ ອງ
ທ ໍ້າຍຂອງລດົທົີ່ ວໄປ ແລະ ລດົບນັທຸກ.

- ມ ຄຸນສມົບດັຕ ໍ້ານທານການລວມໂຕກບັນ ໍ້າ ແລະ ອອກັຊ ເຈນັສູງ.
- ຕ ີ່ ຕ ໍ້ານການເກ ດຂ ໍ້ຫມ ໍ້ຽງໄດ ໍ້ດ ເລ ດ.
- ຜະສມົປະສານສານຕ ໍ້ານທານແຮງກດົ EP ຊີ່ ວຍປໍ້ອງກນັການເກ ດການຫລຸີ່ ຍຫ ໍ້ຽນໄດ ໍ້ດ ໃນທຸກສະພາບ ທຸກ

ສະພາວະ.

- ອອກແບບສ າຫລບັເກຍທ າມະດາ ແລະ ເຟ ອງທ ໍ້າຍໄຮປອຍງານຫນກັຂອງຍານພະຫະນະພານດິ ເຊັີ່ ນ ລດົ
ພີ່ ວງ, ລດົບນັທຸກ, ລດົໂດຍສານ ແລະ ເຄ ີ່ ອງກນົຈກັຫນກັ.

- ເຫມາະສ າຫລບັເກຍທ າມະດາ ແລະ ເຟ ອງທ ໍ້າຍຂອງລດົພະຫະນະນັີ່ ງທົີ່ ວໄປທ ີ່ ຕ ໍ້ອງການນ ໍ້າມນັເກຍ
ມາດຕະຖານ API GL-5 .

ພ ທ ທ  ຈ ແອວ-5 SAE 90, 140, 80W-90, 85W-140

PTT GL-5



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

ຜະລດິຕະພນັນ ໍ້ບ ີ່ ໃຫ ໍ້ຜນົທ ີ່ ເປັນ
ອນັຕະລາຍຕ ີ່ ສຸຂະພາບ ແລະ ມ ຄວາມ
ປອດໄພຕ ີ່ ຜູ ໍ້ໃຊ ໍ້ເມ ີ່ ອໃຊ ໍ້ງານຕາມຂ ໍ້
ແນະນ າ ແລະ ຈດັການຢີ່ າງເຫມາະສມົ
ລ ກລ ໍ້ຽງການສ າພດັໂດຍຕງົ ແລະ ລ ໍ້າງມ 
ທນັທ ເມ ີ່ ອໄດ ໍ້ສ າພດັ.

ເປັນຜະລດິຕະພນັທ ີ່ ສາມາດສ ໍ້າງຄວາມຄນັຄາຍຕ ີ່ ຜູ ໍ້ໃຊ ໍ້ງານໄດ ໍ້

ຫມາຍເຫດ: ຂ ໍ້ມູນຂອງຜະລດິຕະພນັທ ີ່ ເຜ ຍແຜີ່ ໃນນະທ ີ່ ນ ໍ້ແມີ່ ນມ ພ ໍ້ນຖານອ ໍ້າງອ ງຈາກຜນົວເິຄາະພາຍໃຕ ໍ້ສະພາບເງ  ີ່ອນໄຂຫ ໍ້ອງກວດວໃິຈ ແລະ/ຫລ ຜນົວເິຄາະປະສດິທພິາບ.
ເພ ີ່ ອເປັນການພຈິາລະນາສະເພາະໃນການນ າໃຊ ໍ້ຜະລດິຕະພນັ, ຜູ ໍ້ໃຊ ໍ້ງານແມີ່ ນມ ສີ່ ວນຮບັຜດິຊອບໃນການຕດັສນິໃຈວີ່ າຜະລດິຕະພນັມ ຄວາມເຫມາະສມົຕ ີ່ ສະພາບເງ  ີ່ອນໄຂຂອງ
ການໃຊ ໍ້ງານ ຫລ ຄວນປຶກສາກບັຝີ່ າຍເທກັນກິບ ລກິານນ ໍ້າມນັເຄ ີ່ ອງຂອງ ພ ທ ທ ລາວໄດ ໍ້. ຂັ ໍ້ນຕອນຂອງການໃຊ ໍ້ງານ ແລະ ການປີ່ ຽນຖີ່ າຍອາດຈະແຕກຕີ່ າງກນັຕາມຊະນດິເຄ ີ່ ອງ
ຈກັ ແລະ ຄູີ່ ມ  ການໃຊ ໍ້ງານນັ ໍ້ນໆ. ດັີ່ ງນັ ໍ້ນ, ພວກເຮາົຂ ແນະນ າຜູ ໍ້ໃຊ ໍ້ງານຄວນມ ຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈໃນຜະລດິຕະພນັ ແລະ ຈດຸໃຊ ໍ້ງານນັ ໍ້ນໆ...ກ ີ່ ເພ ີ່ ອຄວາມປອດໄພທຸກຄັ ໍ້ງ.

ການທດົສອບ ວທິ ຫວົຫນີ່ ວຍ ຜນົວເິຄາະ

80W-90 85W-140 90 140

ຄວາມຫນາແຫນັ ໍ້ນ 15℃ ASTM D4052 g/𝑐𝑚3 0.891 0.904 0.898 0.905

ຄວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ 40℃ ASTM D445 𝑚𝑚2/s 142.0 349.0 191.0 384.0

ຄວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ 100℃ ASTM D445 𝑚𝑚2/s 14.6 26.3 17.2 27.3

ດດັສະນ ຄວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ ASTM D2270 100 99 96 96

ຈດຸວາບໄຟ (COC) ASTM D92 ℃ 220 235 225 235

ຈດຸໄຫລເທ ASTM D5950 ℃ -30 -18 -12 -10

ພ ທ ທ  ຈ ແອວ-5 SAE 90, 140, 80W-90, 85W-140

PTT GL-5

ມາດຕະຖານຄຸນະພາບ
• API GL-5 

• MIL-L-2105D


