
Thông số kỹ thuật:

Bao bì
* Phuy sắt 200 Lít
* Xô thiếc 18 Lít - Can nhựa 18 Lít
Bảo quản
* Bảo quản trong nhà kho có mái che
* Tránh ánh nắng và tránh tiếp xúc với 
  nơi có lửa.Bảo quản ở nhiệt độ không quá 60 C.

Sản xuất theo tiêu chuẩn: TCCS 07 - 2010/DENIS OIL

Giới thiệu chung:
ENDU VG là dầu thủy lực chất lượng được thiết kế để dùng trong các hệ tuần hoàn bơm 
chân không và các hệ thống thủy lực được sàn xuất từ các loại dầu khoáng tinh chế cùng 
các loại phụ gia tăng cường tính năng khác, hoạt động trong điều kiện trung bình đòi hỏi 
dầu bôi trơn có phẩm cấp VG. 

Ưu điểm kỹ thuật:
* Giảm thiểu mài mòn.
* Tỷ số nén thấp, đảm bảo áp lực cho hệ 
thủy lực, khả năng tách nước, thoát khí 
chống tạo bọt.
Sử dụng:
* Các hệ thống thủy lực tuần hoàn.
* Các hệ thống thủy lực công nghiệp hoạt động thông 
thường.
* Các thiết bị thủy lực của máy thi công cầu đường.

Chỉ tiêu

Độ nhớt động học ở 40oC (cSt)

Khối lượng riêng ở 15oC (kg/l)

Nhiệt độ chớp cháy cốc hở COC, oC

ASTM D445

ASTM D92

31,8 - 32,5 

Chỉ số độ nhớt ASTM D2270 Min 95

Min 180

Độ tạo bọt ( ml/ml) ASTM D892  Max 50/0

ASTM D1298 0,85

45,8 - 46,5 

Min 95

Min 180

 Max 50/0

  0,85

67,8 - 68,5 

Min 95

Min 180

 Max 50/0

0,85

98,8 - 100,5 

Min 95

Min 180

 Max 50/0

0,85

Phương pháp đo VG 32 VG 46 VG 68 VG 100

Ghi chú: Trong quá trình sản xuất, các chỉ tiêu có  thể khác biệt và nằm trong giới hạn cho phép.

Sản xuất theo tiêu chuẩn: TCCS 07 - 2017/DENIS OIL
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