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

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: 54 - 2018/DENIS OIL

DNS SCOOTER GEAR OIL 80W90
API GL-5

DẦU NHỜN BÁNH RĂNG HỘP SỐ XE TAY GA  

Thông số kỹ thuật:

Bao bì
* Thùng  48 tuýp
* Tuýp 120/ml

Bảo quản
* Bảo quản trong nhà kho có mái che
* Tránh ánh nắng và tránh tiếp xúc với 
nơi có lửa.

Giới thiệu chung:
* Dầu bánh răng DNS Scooter Gear oil 
80w-90 là dầu bánh răng đa cấp được thiết 
kế đặc biệt cho các ứng dụng Xe tay ga 
yêu cầu hiệu xuất API GL-5

Tính năng sản phẩm:
* Bền nhiệt tốt, bảo vệ dầu chống hóa đặc 
và hình thành cặn, nhờ đó kéo dài thời gian 
sử dụng, duy trì tính năng sử dụng của dầu 
và hệ thống truyền động.
* Tính năng chống mài mòn và chịu tải tốt 
giúp bảo vệ tốt và kéo dài tuổi thọ của các 
bộ phận trong hệ thống truyền động.
* Cải thiện khả năng bảo ở vệ nhiệt độ thấp 
và sang số dễ dàng so với dầu đơn cấp  
  Sử dụng:
* Thích hợp cho Động cơ xe tay ga tốc đọ 
cao hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt, 
của các hãng: Honda, Kawasaki, 
Suzuki,Yamaha, SYM...

An toàn sử dụng:
* Vui lòng đọc MSDS trước khi sử dụng.
* Giữ cách xa tầm tay trẻ em 
* Hạn chế để da tiếp xúc cũng như hít vào hơi 
dầu nhớt
* Rửa sạch tay bằng xà phòng và nước sạch
ngay sau khi sử dụng
* Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa và ngọn lửa, kể 
đối với bình rỗng.
* Tránh đổ nhớt xuống cống rãnh và sông hồ
* Các thông tin được giữ kín là bí mật thương
mại
 

Chỉ tiêu

Độ nhớt động học ở 100oC

Khối lượng riêng  (D) tại 150C, kg/L

Chỉ số độ nhớt 

Độ nhớt động học ở 40⁰C 

Nhiệt độ chớp cháy, oC

Độ tạo bọt ở 93,50 C, ml

Điểm rót chảy ,0C

ASTM D 4052

ASTM D 445

ASTM D 2270

ASTM D 445

ASTM D 92

ASTM D 893

  ASTM D 97

14
105
130
220
50/0
-15

Phương pháp đo 80W90

0895



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

Note: during the production process, specifications may be different 
and within permissible limits 

Manufactured according to standards: 54 - 2018/DENIS OIL

DNS SCOOTER GEAR OIL 80W90
API GL-5

GEAR LUBRICANTS FOR SCOOTER GEARBOOXES

Specifications:

Packaging
* Bin 48 tube
* Tube 120/ml
*Storage and transport:
* Transport by vehicle with roof and vectical 
storage of the product.
* Store in cool, dry place.

Description:
* DNS Scooter Gear oil 80W90 is a 
multigrade gear oil specially designed for 
Scooter applications requiring API GL-5 
performance. 

Product features:
* Good thermal stability protects against 
deposit formation and oil thickening 
maintaining the life and performance of 
lubricant and transmission.
* Good antiwear and load carrying 
characteristics extend the life of 
components.
* Improved low temperrature protection and 
gear shifts compared to monograde 
products. 
  Usa:
*Suitable for Higt-speed scooter engines 
opereting in extreme conditions, of brands: 
Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, SYM... 

Safe to use:
* Please read MSDS before use.
* Keep out of reach of children.
* Limit contact with skin and limit inhaling oil mist.
* Wash hands with soap and clean water 
immediately after use.
* Keep away from heat, sparks and open flames,
even from empty bottles. Avoid spilling oil into 
drains and rivers.
 
 

Characteristic

Kinematic viscosity at 100⁰C

Viscosity index ( VI ) 

Kinematic viscosity at 40⁰C 

Flash point (COC)

Foaming at 93,5⁰C

Pour point ,0C

ASTM D 4052

ASTM D 445

ASTM D 2270

ASTM D 445

ASTM D 92

ASTM D 893

  ASTM D 97
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   Test method    Test result
80W90
0895Specific Gravity 15⁰C, kg/L


