
ĐT: 028.22.43.44.45 - DĐ: 0901.79.32.79 Email: info@thuanphatest.com www.super-lube.vn 

   

SUPER LUBE® GIÚP DOANH NGHIỆP VẬN HÀNH THÔNG SUỐT 

Dầu nhớt tổng hợp 

Đa năng 

Không độc hại 

Không mùi 

Có thể tiếp xúc thực phẩm 

Độ bền hơn 3-4 lần so với 

mỡ bôi trơn thông thường 
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Sứ Mệnh Của Chúng Tôi 

Synco Chemical Corporation là một công ty sản xuất tư 

nhân được thành lập vào năm 1980 tại Bohemia, New 

York. Công ty đã sớm đi tiên phong trong việc phát triển 

các hợp chất lõi cáp quang tổng hợp và cung cấp cho tất cả 

các công ty viễn thông lớn trên thế giới khi nhu cầu về loại 

sản phẩm này tăng lên. 

 

Qua thời gian, Synco đã cải tiến sản phẩm ban đầu của 

mình và phát triển Super Lube, một dòng dầu nhớt tổng hợp 

cao cấp. Được thiết kế cho vô số những công việc, dầu mỡ 

và dầu tổng hợp Super Lube® là loại dầu nhờn có thể tiếp 

xúc thực phẩm, không độc hại, được bán cho khách hàng 

tiêu dùng và công nghiệp trên toàn thế giới. 

 

Synco Chemical Corporation duy trì một hệ thống chất 

lượng tuân thủ các yêu cầu của khách hàng lớn, tiêu chuẩn 

ngành và tiêu chuẩn quản lý ISO 9001: 2015. 

 

Thông tin liên lạc 

Synco Chemical Corporation  

24 Da Vinci Drive  

P.O. Box 405 

Bohemia, New York 11716-0405 

ĐT (631)567-5300  

Fax (631) 567-5359  

www.super-lube.com 

SUPER LUBE VIETNAM 

www.super-lube.vn 

ĐT: 028.2243.44.45 

Email: info@thuanphatest.com 
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Mỡ Bôi Trơn Super Lube® (Super Lube® Greases) 

 Mỡ bôi trơn tổng hợp đa năng Super Lube® (Super Lube® Multi-Purpose Synthetic Grease) 

Mỡ bôi trơn Super Lube® là một mỡ bôi trơn tổng hợp, đa năng được cấp bằng sáng chế với Syncolon® 

(PTFE). Các chất lỏng cơ bản tổng hợp và việc bổ sung bột vi sinh PTFE kết hợp với nhau tạo thành một 

mỡ bôi trơn cao cấp giúp bảo vệ chống ma sát, mài mòn, rỉ sét và ăn mòn trong phạm vi nhiệt độ từ -45 ° 

F đến + 450 ° F.( -43° C - 232° C) 

Mỡ bôi trơn Super Lube® là mỡ bôi trơn NLGI-2 được xếp hạng bởi USDA/NSF, được xếp hạng H-1 

khi tiếp xúc với thực phẩm ngẫu nhiên, và sẽ không chảy, nhỏ giọt, tan chảy hoặc tách rời. 

Tương thích với hầu hết các mỡ bôi trơn khác, Super Lube® vượt trội hơn so với mỡ thông thường 3-4 

lần. 

*/l = xác định tính nhất quán NLSH. 

Mã Mô tả Quy cách Mã Mô tả Quy cách 

82340 gói cc 5.000 41030 Thùng 30 lb 1 

21006 Xy lanh 6 cc l2 4ll20 l20 lb 1 

21010 l/2 oz ống l2 4ll40 Thùng 400 lb 1 

21014 l/2 oz ống - số lượng lớn 400 *4ll50/l Cartridge l4.l oz (400 gram) l2 

21030 Ống 3 oz l2 *4l050/l Thùng 5 lb 4 

21036 Cartridge 3 oz l2 *4l030/l Thùng 30 lb 1 

41150 Cartridge 400 gram l2 *4ll20/l l20 lb 1 

41160 400 gram có thể l2 *4ll40/l Thùng 400 lb 1 

41050 Thùng 5 lb              4     
 

 

Mỡ bôi trơn Silicone Super Lube®(Super Lube® Silicone Dielectric Grease) 

Mỡ bôi trơn Silicone Super Lube® là một hợp chất Silicone không lưu hóa và trong suốt, thể hiện độ bền 

điện môi cao, và lý tưởng để niêm phong, bảo vệ và cách điện các thành phần điện và đầu nối. 

Mỡ bôi trơn Super Lube® Silicone không thấm nước, tương thích với hầu hết các loại nhựa và bảo vệ 

chống ẩm và các chất gây ô nhiễm khác trong các kết nối điện. 

 

Mã Mô tả Quy cách Mã Mô tả Quy cách 

91003 3 oz ống 12 91005 Thùng 5 lb 4 

91015 Cartridge 14,1 oz (400 gram)  12 91030 Thùng 30 lb 1 

91016 Ống 14,1 oz (400 gram)  12 91400 Thùng 400 lb 1 
 

 

Mỡ bôi trơn Super Lube® Silicone (Super Lube® Silicone Lubricating Grease) 

Mỡ bôi trơn Super Lube® Silicone với Syncolon® (PTFE) có dải nhiệt độ hoạt động rộng hơn so với hầu 

hết các loại mỡ bôi trơn từ dầu mỏ và tương thích với các hợp chất cao su và nhựa. 

Mỡ bôi trơn Super Lube® Silicone là lý tưởng để bôi trơn vòng chữ O (O-Ring) và vòng đệm khi không 

biết hợp chất cao su. 

Mỡ bôi trơn Super Lube® Silicone sẽ không làm cứng, khô hoặc tan chảy. 

Mã Mô tả Quy cách Mã Mô tả Quy cách 

92003 Ống 3 oz l2 92030 Thùng 30 lb 1 

92l50 Cartridge 400 gram l2 92400 Thùng 400 lb 1 

920l6 Can 400 gram  l2 97008 Ống 8 oz (Mỡ phanh) l2 

92005 Thùng 5 lb 4    
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Mỡ Bôi Trơn Super Lube® (tiếp) (Super Lube® Greases) (continued) 

 
Mỡ bôi trơn Nhiệt độ cao, Áp suất cực cao Super Lube® 

(Super Lube® High Temperature, Extreme Pressure Grease) 

Mỡ bôi trơn Nhiệt độ cao, Áp suất cực cao Super Lube® là loại mỡ NLGI -2 để sử dụng trong những 

những công việc đòi hỏi nồng độ Syncolon® (PTFE) cao hơn và phạm vi nhiệt độ từ -30 ° F đến + 

475 ° F .( -34° C - 246° C). Đây là lựa chọn lý tưởng để sử dụng trong các cơ sở sản xuất, nơi hiệu 

suất cao hơn và tuổi thọ kéo dài là yêu cầu bôi trơn quan trọng. 

Super Lube® Nhiệt độ cao, Mỡ áp suất cực cao là mỡ bôi trơn Có thể tiếp xúc thực phẩm được liệt kê 

bởi USDA/NSF, được xếp hạng H-1 khi tiếp xúc với thực phẩm ngẫu nhiên. 

Mã Mô tả Quy cách Mã Mô tả Quy cách 

70006 Xy lanh Nhiệt độ cao 6 cc 12 70050 Thùng 5 lb 4 

71150 Cartridge mỡ 14,1 oz (400 gram)  12 70300 Thùng 30 lb 1 

71160 Ống Mỡ 14,1 oz (400 gram)  12 70120 Keg 120 lb 1 
 

 

Mỡ bôi trơn tổng hợp cho đường ray Super Lube® 

(Super Lube® Synthetic Railroad Grease) 

Mỡ bôi trơn tổng hợp cho đường ray Super Lube® là loại mỡ loại NLGI -1 được chế tạo đặc biệt cho 

các mỡ bôi trơn theo dõi được sử dụng để giảm tiếng ồn và hao mòn liên quan đến mặt bích bánh xe 

cho các đoạn đường ray cong trên hệ thống đường ray nhẹ. 

Được xếp hạng H-1 bởi USDA và NSF khi tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm hoặc nước uống được, 

Super Lube® Railroad Greas cung cấp giải pháp thay thế thân thiện với môi trường so với mỡ bôi 

trơn đường cong thông thường. 

Việc bổ sung Syncolon® (PTFE), tăng cường độ bôi trơn của dầu gốc tổng hợp và chiếm kết quả theo 

dõi đặc biệt dài, giúp giảm số lượng mỡ bôi trơn cần thiết, giúp tiết kiệm chi phí chung. 

Mã Mô tả Kích thước gói  Mã Mô tả Quy cách 

41040 Thùng 40 lb 1 41400 Thùng 400 lb 1 
 

 

Mỡ Bôi Trơn Cấp Hạt Nhân Super Lube® Được chứng nhận 

(Super Lube® Nuclear Grade Approved Grease) 

Super Lube®-N, loại dầu mỡ đa năng Super Lube® hạt nhân được phát triển đặc biệt để đáp ứng các 

yêu cầu của Đặc điểm kỹ thuật hạt nhân GE D50YP12 Rev.2. Nó là mỡ bôi trơn mang NLGI-2 và có 

thể được sử dụng để bôi trơn dây cáp, xích, ròng rọc, vòng bi, và bất cứ thứ gì trượt, xoay, cuộn hoặc 

rít trong các cơ sở hạt nhân. 

Mã Mô tả Quy cách Mã Mô tả Quy cách 

42150 Cartridge 14,1 oz (400 gram) 12 42140 Thùng 400 lb 1 

42130 Thùng 30 lb 1       
 

 

Để biết thêm thông tin sản phẩm hoặc đặt hàng, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại www.super-lube.com, www.super-lube.vn 
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Bình xịt/phun Super Lube® (Super Lube® Aerosols/Sprays) 

 

Bình xịt đa năng Super Lube® (Super Lube® Multi-Purpose Aerosol) 

Super Lube® Aerosol với Syncolon® (PTFE) là một mỡ bôi trơn đa năng, bao gồm Mỡ bôi trơn Super Lube® trong chất 

mang dung môi, làm sạch và thâm nhập vào các thành phần được bôi trơn, sau đó dung môi bay hơi để lại một lớp mỡ 

tổng hợp. cung cấp bảo vệ dầu nhờn lâu dài. Super Lube® Aerosol với Syncolon® (PTFE) được liệt kê BỞI USDA/NSF, 

xếp hạng H-1 để sử dụng trong các nhà máy thịt và gia cầm được liên bang kiểm duyệt. 

Mã Mô tả Quy cách    

31040 Bình xịt 6 oz 12    

31110 Bình xịt 11 oz 12    
 

 

Super Lube® DRI-FILM (Super Lube® DRi-FiLM) 

Mỡ bôi trơn Super Lube® DRI-FILM chứa Syncolon® (PTFE) trong chất mang dung môi có tác dụng làm sạch và thẩm 

thấu, sau đó dung môi nhanh chóng bay hơi để lại lớp phủ khô bột PTFE. Lớp phủ khô cung cấp một hệ số ma sát thấp 

mang lại đặc tính bôi trơn và giải phóng tuyệt vời. Super Lube® DRI-FILM có thể được sử dụng trên gỗ, giấy, thủy tinh, 

cao su, vải, da, nhựa vinyl, kim loại và hầu hết các loại nhựa. Nó có sự ổn định nhiệt và hóa học tuyệt vời, tạo thành một 

hàng rào điện môi tự nhiên khi được sử dụng trên các thiết bị điện tử. 

Mã Mô tả Quy cách    

11006 PHIM DRI 11 oz 12    
 

 

Bình xịt Syncopen® (Syncopen® Aerosol) Super Lube® Syncopen® Synthetic Penetrant 

Bình xịt Syncopen® là một loại bình xịt thẩm thấu, tác dụng nhanh, thấm xuyên qua rỉ sét hoặc ăn mòn ở những nơi khó 

tiếp cận, để cho phép dễ dàng loại bỏ các ốc vít, đai ốc hoặc bu lông bị rỉ và bị ăn mòn. Syncopen® Aerosol để lại một 

lớp màng bảo vệ bằng dầu tổng hợp để giúp ngăn ngừa rỉ sét hoặc ăn mòn, Syncopen® Aerosol được xếp hạng H-1 khi 

tiếp xúc với thực phẩm ngẫu nhiên bởi USDA/NSF. 

Mã Mô tả Quy cách    

85011 Penetrant 11 oz 12    
 

 

Bình xịt Silicone Super Lube® (Super Lube® Silicone Aerosol) 

Bình xịt Silicone Super Lube là chất bội trơn đa năng được thiết kế để chống dính, rít và gắn chặt. Được xây dựng đặc 

biệt để đáp ứng các yêu cầu của ngành công nghiệp ô tô, công nghiệp và nông nghiệp. Bình xịt Silicone Super Lube® 

không màu, bền nhiệt và chống nước. An toàn để sử dụng trên kim loại, thủy tinh, cao su và hầu hết các loại nhựa. Đế 

silicon có khả năng điện môi cao và bảo vệ chống gỉ và ăn mòn. Super Lube® Silicone Aerosol được xếp hạng H-1 khi 

tiếp xúc với thực phẩm ngẫu nhiên bởi USDA/NSF. 

Mã Mô tả Quy cách    

91110 Silicone 11 oz 12    
 

 Super Lube® Bơm phun không xịt (Super Lube® Non-Aerosol Pumps) 

Để giải quyết các mối quan tâm về môi trường của các cơ sở công nghiệp không cho phép sử dụng các sản phẩm bình xịt, 

mỡ bôi trơn đa năng Super Lube® và Pencoprant tổng hợp Syncopen® có sẵn trong một bình phun dung tích 1 quart. 

 

Mã Mô tả Quy cách    

51600  ình phun đa năng 1 quart 12    

85032  ình phun đa năng 1 quart Syncopen® 12    
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Dầu bôi trơn tổng hợp Super Lube® (Super Lube® Synthetic Oils) 

  Super Lube® với PTFE (Độ nhớt cao)  

(Super Lube® Oil with PTFE (High Viscosity) 

Super Lube® Oil với Syncolon® (PTFE) là hỗn hợp của dầu PAO tổng hợp cao cấp, dầu khoáng, bột 

PTFE kích thước micro và các chất phụ gia mạnh mẽ giúp bảo vệ bôi trơn vượt trội chống lại ma sát, 

mài mòn, rỉ sét và ăn mòn. Máy móc tồn tại lâu hơn, thời gian làm việc không giảm và năng suất tăng. 

Super Lube® Oil với Syncolon® (PTFE) an toàn trên kim loại, cao su, nhựa, gỗ, da, vải và bề mặt 

sơn. Được xếp hạng H-1 khi tiếp xúc với thực phẩm ngẫu nhiên bởi USDA/NSF. 

 

Mã Mô tả Quy cách Mã Mô tả Quy cách 

51010 Ống tra dầu chính xác 7 ml  12 51040 Chai 1 gallon 4 

51014 Ống tra dầu chính xác 7 ml số lượng lớn 400 51050 Thùng 5 gallon 1 

51004 Chai 4 oz 6 51550 Thùng 55 gallon 1 

51030 Chai 1 lít 12       
 

 Super Lube® Oil w/b PTFE (Dầu siêu nhẹ tổng hợp Super Lube) 

(Super Lube® Oil w/o PTFE (Low Visc. Lt. Wgt. Oil) 

Dầu siêu nhẹ tổng hợp Super Lube® có nhiệt độ hoạt động từ -40 o F đến 500 o F. Lý tưởng cho phun 

sương, nhỏ giọt, tra dầu trục chính, và như một mỡ bôi trơn chuỗi chất thực phẩm và là chất bôi trơn 

chống rỉ sét. Đây là mỡ bôi trơn hoàn hảo cho động cơ điện và ô trục thiêu kết. 

 

Mã Mô tả Quy cách Mã Mô tả Quy cách 

52004 Chai 4 oz 6 52040 Chai 1 gallon 4 

52020 Chai 1 pint 12 52050 Thùng 5 gallon 1 

52030 Chai 1 lít 12 52550 Thùng 55 gallon 1 
 

 Dầu bôi trơn Air Tool Super Lube®  

(Super Lube® Air Tool Lubricant) 

Dầu bôi trơn Air Tool Super Lube® được chế tạo để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của các công cụ 

công nghiệp, thương mại, gia dụng và nông nghiệp. Nó bôi trơn, hấp thụ nước và giảm thiểu sự tích tụ 

băng và băng giá trong các công cụ không khí.. Các chất ức chế chống ăn mòn, rỉ sét và một loại dầu 

gốc tổng hợp làm giảm hao mòn và cho phép vận hành các công cụ không khí ở nhiệt độ thấp tới -

40 ° F. 

Mã Mô tả Quy cách Mã Mô tả Quy cách 

12004 Chai 4 oz 6 12040 Chai 1 gallon 4 

12016 Chai 1 pint 12 12050 Thùng 5 gallon 1 

12032 Chai 1 lít 12 12155 Thùng 55 gallon 1 
 

 Dầu thẩm thấu bôi trơn tổng hợp loại lớn Syncopen® (Chất bảo vệ kim loại) 

(Syncopen®Synthetic Penetrant Bulk (Metal Protectant) 

Dầu Thẩm thấu bôi trơn Tổng hợp Super Lube® là một loại dung môi và dầu tổng hợp có tác dụng 

nhanh, thắm xuyên qua rỉ sét hoặc ăn mòn. Syncopen® thâm nhập vào các khu vực khó tiếp cận để 

cho phép dễ dàng loại bỏ các ốc vít, đai ốc hoặc bu lông bị rỉ và bị ăn mòn. Syncopen® thâm nhập, 

bôi trơn và để lại lớp màng bảo vệ giúp ngăn ngừa rỉ sét hoặc ăn mòn trong tương lai. 
 

Mã Mô tả Quy cách    

85010 Chai 1 gallon 4    

85050 Thùng 5 gallon 1    

85055 Thùng 55 gallon 1    
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Dầu bôi trơn tổng hợp Super Lube® (tiếp) (Super Lube® Synthetic Oils) (continued) 

 

Dầu bánh răng tổng hợp Super Lube® ISO 150,220,320,460 

(Super Lube® Synthetic Gear Oil iSO 150, 220, 320, 460) 

Dầu bánh răng tổng hợp Super Lube® là loại dầu bôi trơn Có thể tiếp xúc thực phẩm được công bố, 

được xếp hạng H-1 khi tiếp xúc với thực phẩm ngẫu nhiên bởi USDA. Nó là một loại dầu trong suốt, có 

đặc tính chống mài mòn và áp suất cực cao, thích hợp để bôi trơn, đinh ốc, bulong, giá đỡ và bánh răng, 

các bánh răng thẳng, xoắn ốc, và bánh răng nghiên 

Khả năng chống oxy hóa tuyệt vời, chống gỉ và chống ăn mòn và khả năng dễ dàng tách khỏi nước, làm 

cho nó phù hợp lý tưởng cho các ổ đĩa xích, bánh răng sâu và hộp số. 

Mã Mô tả Quy cách Mã Mô tả Quy cách 

54100 Chai 1 lít (IS0150) 12 54300 Chai 1 lít (ISO 320) 12 

54101 Chai 1 gallon (IS0150) 4 54301 Chai 1 gallon (ISO 320) 4 

54105 Thùng 5 gallon (IS0150) 1 54305 Thùng 5 gallon (ISO 320) 1 

54155 Thùng 55 gallon (IS0150) 1 54355 Thùng 55 gallon (ISO 320) 1 

54200 Chai 1 lít (ISO 220) 12 54432 Chai 1 lít (ISO 460) 12 

 54201 Chai 1 gallon (ISO 220) 4 54401 Chai 1 gallon (ISO 460) 4 

54205 Thùng 5 gallon (ISO 220) 1 54405 Thùng 5 gallon (ISO 460) 1 

54255 Thùng 55 gallon (ISO 220) 1 54455 Thùng 55 gallon (ISO 460) 1 
 

 Dầu thủy lực không cháy Super Lube®   

(Super Lube® Non-Flammable Hydraulic Oil) 

Các chất phụ gia chọn lọc để bảo vệ chống ăn mòn và tăng cường bôi trơn trong nước - gốc glycol cung 

cấp chất lỏng thủy lực chống cháy hiệu suất cao, bảo vệ tuyệt vời khỏi sự ăn mòn, rỉ sét và ăn mòn pha 

hơi. 

Mã Mô tả Quy cách    

86050 

86055 

Thùng 5 gallon  

Thùng 55 gallon 

1 

1 

   

 

 

Dầu tổng hợp đường sắt Super Lube® 

(Super Lube® Railroad Switchplate Synthetic Oil) 

Được xếp hạng H-1 bởi USDA và NSF khi tiếp xúc ngẫu nhiên với thực phẩm hoặc nước uống được, 

Super Lube® Switchplate Oil cung cấp một sự thay thế thân thiện với môi trường so với các loại dầu 

than chì thông thường. 

Dầu có thể được sử dụng bằng cách quét, đổ hoặc phun. Với phạm vi nhiệt độ từ -45 ° đến + 450 ° F, 

không cần phải dự trữ độ nhớt theo mùa. 

Việc bổ sung Syncolon® (PTFE), tăng cường độ bôi trơn của dầu gốc tổng hợp và đặt biệt kéo dài thời 

làm việc, dẫn đến tiết kiệm chi phí. 

Mã Mô tả Quy cách Mã Mô tả Quy cách 

58010 Chai 1 gallon 4 58055 Thùng 55 gallon 1 l 

58050 Thùng 5 gallon 1     1 
 

 

Dầu tổng hợp nhiệt độ thấp Super Lube® (<-50 ° F) 

(Super Lube® Low Temperature Synthetic Oil (< -50˚F) 

Dầu tổng hợp nhiệt độ thấp Super Lube® lý tưởng cho các những công việc nhạy cảm đang hoạt động ở 

nhiệt độ thấp và lấy lại một loại dầu lỏng không gây ra lực cản hoặc liên kết do độ nhớt. 

Mã Mô tả Quy cách    

74050 Thùng 5 gallon 1    

74055 Thùng 55 gallon 1    
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 Dầu bôi trơn tổng hợp Super Lube® (tiếp) Super Lube® Synthetic Oils (continued) 

 Dầu tiếp xúc thực phẩm trực tiếp H-3 Super Lube®  

(Super Lube® H-3 Direct Food Contact Oil) 

Dầu tiếp xúc thực phẩm trực tiếp H-3 Super Lube® là loại dầu nhẹ 8-10 cSt có thể được sử dụng trong các 

những công việc tiếp xúc thực phẩm trực tiếp trong các nhà máy thịt và gia cầm. Nó phù hợp để sử dụng trong 

các những công việc dầu nhẹ dầu ít nhớt, bộ phận tra dầu, băng tải và như một chất bảo vệ kim loại. 

Mã Mô tả Quy cách Mã Mô tả Quy cách 

60004 Chai 4 oz 6 60040 Chai 1 gallon 4 

60016 Chai 16 oz 12 60050 Thùng 5 gallon 1 

60032 Chai 32 oz 12 60550 Thùng 55 gallon 1 
 

 Dầu nhờn vòng đệm Super Lube®  

(Super Lube® Grommet Lube) 

Dầu nhờn vòng đệm Super Lube® là loại dầu bôi trơn chèn cao su, tương thích với hầu hết các loại nhựa và 

cao su, sẽ hỗ trợ trong việc gắn và chèn các bộ phận cao su và nhựa mềm, nơi có khớp nối chặt chẽ. Grommet 

Lube là dung dịch polyme dạng nước không bắt lửa, có dải nhiệt độ hoạt động rộng, hệ số ma sát thấp và khô 

sạch mang lại sự bôi trơn tạm thời vượt trội và sẽ không để lại bất kỳ dư lượng nào đảm bảo bộ phận sẽ hoạt 

động theo đặc điểm kỹ thuật ban đầu. 

Mã Mô tả Quy cách    

81050 

81055 

Thùng 5-gallon  

Thùng 55 gallon 

1 

1 
 

  

 

 

Sản phẩm đặc biệt (Specialty Products) 

 

Dầu nhờn động cơ Super Lube® 

(Super Lube® Engine Treatment) 

Dầu nhờn động cơ Super Lube® kết hợp chất lượng ma sát thấp đặc biệt của Syncolon® (PTFE) trong dầu 

gốc tổng hợp liên kết với thành xi lanh và bề mặt ổ trục để giảm đáng kể độ mòn. 

Dầu nhờn hiệu quả cho tất cả các bề mặt kim loại và có thể được sử dụng trong cả động cơ diesel và 

xăng. Nó bảo vệ động cơ của bạn trong khi khởi động lạnh khi ngay cả những loại dầu động cơ tốt nhất cũng 

không hiệu quả. Nó không độc hại, phân hủy sinh học và an toàn với môi trường. Nó làm giảm hao mòn 

động cơ và có thể được sử dụng trong các những công việc khác ngoài động cơ. 

Mã Mô tả Quy cách Mã Mô tả Quy cách 

20320 Chai 1 lít 12 20020 Hộp dầu xe máy 4 oz 6 

20040 Tăng cường 4 oz 6     1 
 

 

Hợp chất SuperPull Super Lube® 

(Super Lube® SuperPull Compound) 

Hợp chất SuperPull Super Lube® là một hợp chất chất lỏng trong mờ, có hệ số ma sát cực thấp, được sử 

dụng để giảm lực cần thiết để kéo dây điện, điện thoại và cáp quang thông qua các ống dẫn dài. Nó tương 

thích với các vật liệu bọc cáp LDPE, MDPE, HDPE, Polypropylen, PVC, Neoprene và Polyurethane. Nó sẽ 

không bị cháy, hoặc làm hỏng vỏ cáp khi tiếp xúc lâu dài và có thể được sử dụng ở nhiệt độ từ -15 ° F đến + 

220 ° F. 

Mã Mô tả Quy cách Mã Mô tả Quy cách 

80320 Chai 1 lít 12 80050 Thùng 5 gallon 1 

80010 Chai 1 gallon 4       
 

 

Sản phẩm đặc biệt (tiếp) (Specialty Products) (continued) 
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Gel chống ăn mòn Super Lube® 

(Super Lube® Anti-Corrosion Gel) 

Gel chống ăn mòn Super Lube® là một loại gel kết nối tổng hợp có trọng lượng phân tử cao được sử dụng 

làm hợp chất điện môi và là chất ức chế chống ăn mòn cho phích cắm, đầu nối, đầu nối điện, phụ kiện điện, 

bugi và đầu nối cuộn dây. Nó là một rào cản oxy hóa vượt trội, trong suốt và thân thiện với môi trường. Độ 

bền màng tuyệt vời giúp bảo vệ tuổi thọ lâu dài chống ăn mòn, rỉ sét và làm mòn các tiếp xúc. 

Gel chống ăn mòn Super Lube® sẽ bảo vệ tốt hơn nhiều so với dầu mỡ thông thường. Độ nhớt "00" độ nhớt 

của sản phẩm giúp dễ dàng tạo nên lớp phủ bảo vệ sẽ tồn tại lâu hơn các loại mỡ thông thường. 

Lưu ý: Không nên sử dụng làm mỡ bôi trơn. 

Mã Mô tả Quy cách Mã Mô tả Quy cách 

82003 Tuýp 3 oz  12 82030 Thùng 30 lb 1 

82016 Canister 14,1 oz (400 gram)  12     1 
 

 

Hợp chất silicone truyền nhiệt Super Lube® 

(Super Lube® Silicone Heat Sink Compound) 

Hợp chất silicone truyền nhiệt Super Lube® là hỗn hợp của dầu silicone nguyên chất với bột oxit kim loại 

mịn, dẫn nhiệt, tạo thành một lớp tạo điều kiện cho việc truyền nhiệt từ thiết bị điện sang tản nhiệt hoặc các 

khung tản nhiệt. Nó sẽ không cứng, khô hoặc tan chảy, và kéo dài tuổi thọ của các thành phần điện dẫn nhiệt 

tốt. 

Mã Mô tả Quy cách    

98003 Thùng 3 oz 12    

98030 Tuýp 30 lb 1    
 

  

Super lube® Siêu Kleen 

(Super Lube® Super Kleen) 

Dung dịch rửa/tẩy dầu Super Kleen Super lube® là dung dịch kềm  không chứa phốt pho, sử dụng đa năng 

an toàn khi sử dụng trên nhôm, formica, thép không gỉ, cao su, sàn bê tông, thảm, lò nướng, quạt, đồ gỗ và 

gạch. Sử dụng trực tiếp hoặc pha loãng tối đa 10 phần nước nếu cần thiết. 

Mã Mô tả Quy cách Mã Mô tả Quy cách 

10004 Chai xịt sương 4 oz 6 10005 Thùng 5 gallon 1 

10032 1 lít thuốc kích hoạt 12 10060 Thùng 55 gallon 1 

10001 Chai 1 gallon 4      
 

  

Hộp Super Lube® cung cấp một sản phẩm cao cấp trong một hộp cực kỳ hấp dẫn. Để biết thêm thông tin sản phẩm hoặc đặt hàng, 

hãy truy cập trang web của chúng tôi tại www.super-lube.com, www.super-lube.vn  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=vi&u=http://www.super-lube.com
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So Sánh/Bảo Hành 
So sánh các hệ thống phân loại độ nhớt 

 Độ nhớt chỉ có thể liên quan theo chiều ngang. 

 Độ nhớt dựa trên loại dầu đơn 95 VI. 

 ASTM & AGMA quy định tại 104˚F (40˚C). 

 SAE 5W và 10W và 75W, 80W và 85W được chỉ định ở 0˚F. 

 Độ nhớt tương đương cho 104˚F và 212˚F được hiển thị. 

 SAE 20 đến 50 và 90 đến 250 được chỉ định ở 212˚F. 

 Các cấp ISO được chỉ định ở 40˚C (104˚F). 

SUS @ 

104˚F 
(40˚C) 

CST @ 

104˚F 
(40˚C) 

SAE grade 

motor oils 

SAE grade 

gear oils 

ASTM 
visc. 

grades 
industrial 

lubricants 

(Old 
System) 

 

(New 
System) 

ISO 

grades 

(New 
System) 

ISO 

grades 

SUS@ 

212˚F 
(100˚C) 

CST@ 

212˚F 
(100˚C) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mỡ số NLGI và Phạm vi 

thâm nhập tương ứng 

của ASTM 

 

 

NLGI Phạm vi 

thâm nhập 

000 445 đến 475 

00 400 đến 430 

0 355 đến 385 

1 310 đến 340 

2 265 đến 295 

3 220 đến 250 

4 175 đến 205 

5 130 đến 160 

6 85 đến 115 

  

  

  
 

 
BẢO HÀNH SẢN PHẨM 

Những điều sau đây sẽ thay thế mọi điều khoản trong các biểu mẫu, thư và giấy tờ của công ty bạn. Không bao giờ có tuyên bố, bảo hành hay điều 

kiện, dù được thể hiện hay ngụ ý bởi bất kỳ đạo luật nào, kể cả bảo hành và điều kiện thương mại, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc bất kỳ 

vấn đề nào khác cho sản phẩm hoặc (các) sản phẩm ở đây. Mặc dù thông tin trong tài liệu này được cho là đáng tin cậy, Synco Chemical Corporation 

không đưa ra tuyên bố nào về độ tin cậy của kết quả hoặc về kết quả mà người mua hoặc người dùng sẽ đạt được. Không có tuyên bố hoặc khuyến 

nghị nào trong tài liệu này được hiểu là các tuyên bố áp dụng cho việc sử dụng cụ thể của người dùng hoặc bây giờ hoặc sau đây tồn tại. 

Trong mọi trường hợp, Synco Chemical Corporation sẽ không chịu trách nhiệm về thương tích cá nhân, tài sản, hoặc thiệt hại kinh tế hoặc thiệt hại 

ngẫu nhiên, hậu quả, đặc biệt, trừng phạt hoặc gián tiếp của bất kỳ mô tả hoặc số tiền nào từ sơ suất, vi phạm bảo hành hoặc điều kiện, trách nhiệm 

pháp lý, sai lầm, hợp đồng, sản phẩm bị lỗi (theo bằng sáng chế hoặc tiềm ẩn) hoặc bất kỳ lý thuyết pháp lý nào khác, phát sinh từ việc sản xuất, bán, 

sử dụng hoặc xử lý (các) sản phẩm được đề cập ở đây hoặc liên quan theo bất kỳ cách nào khác đối với (các) sản phẩm đó.  iện pháp bồi thường duy 

nhất cho người mua và trách nhiệm pháp lý duy nhất của Synco Chemical Corporation đối với bất kỳ khiếu nại nào, cho dù dựa trên bất kỳ nguyên 

nhân nào nêu trên, sẽ bị giới hạn ở giá mua sản phẩm của người mua là đối tượng của khiếu nại hoặc số tiền thực sự phải trả cho sản phẩm nào, tùy 

theo khoản nào ít hơn. Tư vấn kỹ thuật được cung cấp bởi người bán sẽ không cấu thành bảo hành hoặc điều kiện, theo luật định hoặc theo cách 

khác, được từ chối rõ ràng, tất cả các sự tư vấn đó được tiếp nhận và chấp nhận bởi người mua. 

Tất cả các khoản hoàn trả có giá trị bán lẻ vượt quá $ 10,00 yêu cầu ủy quyền hoàn trả. Bộ phận tiếp nhận của chúng tôi sẽ không chấp nhận hoàn trả 

mà không có sự cho phép trước. Hoàn trả phải chịu sự kiểm tra của nhà máy và nếu không được trả lại do bị lỗi, phải được vận chuyển theo hàng trả 

trước và phải ở trong tình trạng có thể bán lại. Chúng tôi có quyền thu phí hoàn kho. Không chịu trách nhiệm đối với các lỗi in.  


