
PTT LAO LUBRICANTS MARKETING

ຂ ໍ້ມູນຜະລດິຕະພນັ

ຄຸນສມົບດັ

ການໃຊ ໍ້ງານ
- ໃຊ ໍ້ງານກບັລະບບົໄຮດຣ ລກິທົົ່ ວໄປທ ົ່ ຕ ໍ້ອງການໃຊ ໍ້

ນ ໍ້າມນັປະເພດປໍ້ອງກນັການຫລຸ ໍ້ຍຫ ໍ້ຽນ ທງັໃໃນພາກ
ອຸດສະຫະກ າ ແລະ ລະບບົໄຮດຣ ລກິໃນພາກຍານ
ພະຫະນະທ ົ່ ມ ການເຕ ມ ຫລື ພົ່ ອງເປັນປະຈ າ.

ພ ທ ທ ໃເອຈັແອວພ 
PTT HLP ISO VG 32, 46, 68, 100

ເປັນນ ໍ້າມນັໄຮດຣ ລກິງານອຸດສະຫະກ າພເິສດຜະສມົຜະສານປໍ້ອງກນັການຫລຸົ່ ຍຫ ໍ້ຽນ ທ ົ່ ຊົ່ ວຍປໍ້ອງກນັ
ອຸປະກອນ ແລະ ຊ ໍ້ນສົ່ ວນອາໄຫລົ່ ຕົ່ າງພາຍໃນເຄືົ່ ອງຈກັໄດ ໍ້ດ ເຮດັໃຫ ໍ້ສາມາດຄງົປະສທິພິາບໃຊ ໍ້ງານຂອງລະບບົ
ໄຮດຣ ລກິໄດ ໍ້ດນົນານ.

- ປໍ້ອງກນັການຫລຸົ່ ຍຫ ໍ້ຽນ ແລະ ການກດັໂລຫະຂອງຊ ໍ້ນສົ່ ວນເຄືົ່ ອງຈກັໄດ ໍ້ດ ເປັນພເິສດສົົ່ ງຜນົໃຫ ໍ້ອາຍຸການໃຊ ໍ້
ງານຂອງເຄືົ່ ອງຈກັດນົນານຍ ົ່ ງຂື ໍ້ນ.

- ທນົຕ ົ່ ການທ າລາຍຂອງຄວາມຮ ໍ້ອນ ແລະ ປະຕກິລິຍິາກບັອອກັຊ ເຈນັໄດ ໍ້ດ ເລ ດ ຊົ່ ວຍປໍ້ອງກນັການເກ ດຄາບ
ຈບັຕດິ.

- ປໍ້ອງກນັການເກ ດຟອງ ມ ຄວາມສາມາດໃນການແຍກນ ໍ້າ ທນົຕ ົ່ ການເກ ດປະຕກິລິຍິາກບັນ ໍ້າ.

ມາດຕະຖານຄຸນະພາບ
• Denison HF-2 

• Eaton Vickers I-286-S 

• DIN 51524 Part 2 HLP Type 

• ISO 11158 Category HM



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 ົ່
ເປັນອນັຕະລາຍຕ ົ່ ສຸຂະພາບ
ແລະ ມ ຄວາມປອດໄພຕ ົ່ ຜູ ໍ້ໃຊ ໍ້
ເມືົ່ ອໃຊ ໍ້ງານຕາມຂ ໍ້ແນະນ າ
ແລະ ຈດັການຢົ່ າງເຫມາະສມົ
ລ ກລ ໍ້ຽງການສ າພດັໂດຍຕງົ
ແລະ ລ ໍ້າງມທືນັທ ເມືົ່ ອໄດ ໍ້ສ າ
ພດັ.

ເປັນຜະລດິຕະພນັທ ົ່
ສາມາດສ ໍ້າງຄວາມຄນັ
ຄາຍຕ ົ່ ຜູ ໍ້ໃຊ ໍ້ງານໄດ ໍ້

ຫມາຍເຫດ: ຂ ໍ້ມູນຂອງຜະລດິຕະພນັທ ົ່ ເຜ ຍແຜົ່ ໃນນະທ ົ່ ນ ໍ້ແມົ່ ນມ ພື ໍ້ນຖານອ ໍ້າງອ ງຈາກຜນົວເິຄາະພາຍໃຕ ໍ້ສະພາບເງ ືົ່ອນໄຂຫ ໍ້ອງກວດວໃິຈ ແລະ/ຫລື ຜນົວເິຄາະປະສດິທພິາບ.
ເພືົ່ ອເປັນການພຈິາລະນາສະເພາະໃນການນ າໃຊ ໍ້ຜະລດິຕະພນັ, ຜູ ໍ້ໃຊ ໍ້ງານແມົ່ ນມ ສົ່ ວນຮບັຜດິຊອບໃນການຕດັສນິໃຈວົ່ າຜະລດິຕະພນັມ ຄວາມເຫມາະສມົຕ ົ່ ສະພາບເງ ືົ່ອນໄຂຂອງ
ການໃຊ ໍ້ງານ ຫລື ຄວນປຶກສາກບັຝົ່ າຍເທກັນກິບ ລກິານນ ໍ້າມນັເຄືົ່ ອງຂອງ ພ ທ ທ ລາວໄດ ໍ້. ຂັ ໍ້ນຕອນຂອງການໃຊ ໍ້ງານ ແລະ ການປົ່ ຽນຖົ່ າຍອາດຈະແຕກຕົ່ າງກນັຕາມຊະນດິເຄືົ່ ອງ
ຈກັ ແລະ ຄູົ່ ມກືານໃຊ ໍ້ງານນັ ໍ້ນໆ. ດັົ່ ງນັ ໍ້ນ, ພວກເຮາົຂ ແນະນໃາຜູ ໍ້ໃຊ ໍ້ງານຄວນມ ຄວາມເຂົ ໍ້າໃຈໃນຜະລດິຕະພນັ ແລະ ຈດຸໃຊ ໍ້ງານນັ ໍ້ນໆ...ກ ົ່ ເພືົ່ ອຄວາມປອດໄພທຸກຄັ ໍ້ງ.

ການທດົສອບ ວທິ ຫວົຫນົ່ ວຍ ຜນົວເິຄາະ

32 46 68 100

ຄວາມຫນາແຫນັ ໍ້ນໃ15℃ ASTM D4052 g/𝑐𝑚3 0.8697 0.8753 0.8810 0.8861

ຄວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ 40℃ ASTM D445 𝑚𝑚2/s 32.05 45.92 68.08 99.21

ຄວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ 100℃ ASTM D445 𝑚𝑚2/s 5.446 6.848 8.776 11.10

ດດັສະນ ຄວາມຂຸ ໍ້ນຫນຽວ ASTM D2270 104 101 101 97

ຈດຸວາບໄຟ (COC) ASTM D92 ℃ 236 240 248 270

ຈດຸໄຫລເທ ASTM D5950 ℃ -9 -9 -6 -6

ການກດັໂລຫະທອງແດງ ASTM D130 1a 1a 1a 1a

ການເກ ດຟອງ Seq. I ASTM D892 ml/ml 0/0 5/0 5/0 5/0

Seq. II ml/ml 0/0 20/0 20/0 0/0

Seq. III ml/ml 0/0 5/0 10/0 5/0

ພ ທ ທ ໃເອຈັແອວພ 
PTT HLP ISO VG 32, 46, 68, 100


