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MÔ TẢ SẢN PHẨM: 

Super Lube® Silicone Oils là một chất lỏng polydimethylsiloxanic chuỗi thẳng.

Super Lube® Silicone Oils cung cấp độ biến thiên độ nhớt thấp, nhiệt độ hoạt 
động từ -58°F đến 392°F (-50°C đến 200°C). 

Super Lube® Silicone Oils có độ bền cắt cao và tồn tại lâu với khả năng 
chống oxi hóa, thủy phân và lão hóa cao. Sản phẩm trơ về mặt hóa học với 
khả năng bắt cháy hạn chế.

Super Lube® Silicone Oils là chất lỏng silicone với độ nhớt trung bình và được 
sử dụng rộng rãi trong các công nghệ điều khiên dòng chảy, nhiệt độ và 
chuyển động. Sản phẩm đặc biệt có lợi cho các dụng cụ, đồng hồ đo và các 
thiết bị chịu nhiệt độ khắc nghiệt và áp suất cao.

Super Lube® Silicone Oil 100cSt là sự lựa chọn tuyệt vời để sử dụng trong bồn thí nghiệm và chất lỏng 
truyền nhiệt do dải nhiệt độ hoạt động rộng, độ biến thiên độ nhớt thấp ở nhiệt độ khắc nghiệt và 
cách điện tốt.

Chiết xuất của Super Lube® Silicone Oils được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu quang học, công nghệ 
LED và công nghệ cảm biến.

Super Lube® Silicone Oils là chất lỏng silicone nguyên chất có khả năng bôi trơn tuyệt vời và 
được sử dụng bôi trơn nhiều bộ phận cao su và nhựa.

Super Lube® Silicone Oils là sản phẩm đã được NSF đánh giá là chất bôi trơn an toàn với thực phẩm, 
xếp hạng H1 cho việc tiếp xúc ngẫu nhiên thực phẩm. Đáp ứng các nguyên tắc được USDA (H1) đưa ra. 

ĐẶC TÍNH: 

 Ổn định ở cả nhiệt
độ cao và thấp

 Khả năng chống cháy
tốt

 Khả năng cách điện
ưu việt

 Khả nắng nén cao
 Khả năng chống oxi

hóa tuyệt vời
 Bền cắt
 Trơ về mặt hóa học

 Khả năng lan rộng và
thấm cao

 Thân thiện với môi
trường

 Đã đăng ký cùng
NSF(H1), #151067
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CÁC ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU: 

 Chất lỏng cách điện
 Chất lỏng giảm chấn
 Chất lỏng truyền

nhiệt
 Xử lý chống thấm
 Chất tháo khuôn
 Chất đàn hồi hoặc

nhựa trên chất bôi
trơn kim loại

 Bể dầu nhiệt cao

 Độ điều khiển nhiệt
độ

 Bồn thí nghiệm
 Đồng hồ đo
 Bịt kín
 Van cắm áp
 Hệ thống khí nén
 Kiểm soát dòng chảy
 Hệ thống chân không
 Công cụ

 Hệ thống thủy
lực

 Hệ thống điều
khiển chuyển
động

 Hệ thống quang
học

 Dụng cụ nhà bếp

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI: 

Mã Quy Cách 
56104 4 oz. Chai – 100 cSt 
56101 1 gal. Chai – 100 cSt 
56105 5 gal. Thùng – 100 cSt 
56155 55 gal. Thùng Phuy – 100 cSt 

56304 4 oz. Chai – 350 cSt 
56301 1 gal. Chai – 350 cSt 
56305 5 gal. Thùng – 350 cSt 
56355 55 gal. Thùng phuy – 350 cSt 

56404 4 oz. Chai – 1000 cSt 
56401 1 gal. Chai – 1000 cSt 
56405 5 gal. Thùng – 1000 cSt 
56455 55 gal. Thùng Phuy – 1000 cSt 

56504 4 oz. Chai – 5000 cSt 
56501 1 gal. Chai – 5000 cSt 
56505 5 gal. Thùng – 5000 cSt 
56555 55 gal. Thùng phuy – 5000 cSt 
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TÍNH CHẤT: 
 Thử Nghiệm Đặc tính Đánh giá

        100 cSt 350 cSt 1,000 cSt 5,000 cSt 
Màu sắc: Clear Clear 

Dải nhiệt độ:

-58°F to
392°F

(-50°C to 
200°C) 

-58°F to
392°F

(-50°C to 
200°C) 

-58°F to
392°F

(-50°C to 
200°C) 

-58°F to 392°F
(-50°C to 200°C)

Độ nhớt @25°C: 100 350 1,000 5,000 
Độ nhớt / Hệ số nhiệt 

độ: .60 .60 .61 .62 

Trọng lượng riêng @25°C: .965 .970 .970 .973 
Điểm rót chảy: -55°C -45°C

Góc mất @25°C .5kHz 
và 100kHz 

2.10-4

1.10-4
2.10-4

1.10-4
2.10-4

1.10-4
2.10-4

1.10-4

Lbs./Gallon: 8.05 8.09 8.09 8.12 
Khả năng cách điện

25°C, kV/mm: 16 16 16 18 

Điện trở xuất DC @25°C: 1 x 1015 1 x 1015 1 x 1015 1 x 1015 

Điểm chớp cháy: Open/Closed 
cup >300°C >300°C >300°C >300°C

Độ dẫn nhiệt
 W/m°C: .16 .16 .16 .16 

Nhiệt dung riêng:
40°C đến 200°C, J/g: 1.46 1.46 1.46 1.5 

Chỉ số khúc xạ ở 25°C: 1.403 1.403 1.403 1.404 
Sức căng bề mặt @25°C, 

mN/m: 20.9 21.1 21.1 21.1 

Áp suất hơi @200°C: 1.33 1.33 1.33 1.33 
Mở rộng khối lượng 
Hệ số 25°C đến 100°C 9.45 x 10-4 9.45 x 10-4 9.45 x 10-4 9.45 x 10-4 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 

• Đảm bảo bề mặt sạch và khô
• Bơm Super Lube® Silicone Oil.
• Bơm lại nếu cần thiết

HẠN SỬ DỤNG/ BẢO HÀNH: 

See Safety Data Sheet (SDS) 
for further details regarding
safe use of this product.              

    Made in USA 

Các sản phẩm Super Lube® có thời hạn sử dụng khuyến nghị năm (5) năm khi được bảo quản trong thùng chứa 
ban đầu và trong môi trường xung quanh hợp lý. Thời hạn bảo hành hai mươi bốn (24) tháng kể từ ngày mua. Để 
biết thông tin chi tiết, vui lòng truy cập www.super-lube.com/what-is-the-shelf-life-ezp-320.html.  

Thông tin được cung cấp trong Bảng thông số kỹ thuật này bao gồm các khuyến nghị sử dụng và ứng dụng sản phẩm dựa trên kiến   thức và 
kinh nghiệm của chúng tôi về sản phẩm kể từ ngày đăng bản tin này. Sản phẩm có thể có nhiều ứng dụng khác nhau cũng như ứng dụng và 
điều kiện làm việc khác nhau trong môi trường của bạn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Do đó, Synco Chemical Corporation không chịu 
trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm của chúng tôi đối với các quy trình và điều kiện sản xuất mà bạn sử dụng chúng, cũng như các ứng 
dụng và kết quả. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên thực hiện các thử nghiệm trước để xác nhận tính  phù hợp của sản phẩm của chúng tôi.  

Tất cả nhãn hiệu Super Lube® và Syncolon® trong tài liệu nànày đều là nhãn hiệu của Synco Chemical Corporation.
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