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MÔ TẢ SẢN PHẨM: 

Super Lube® Engine Assembly Grease là loại mỡ mềm đạt NLGI mức 0. 

Super Lube® Engine Assembly Grease không thấm nước, được thiết kế 
làm chất bôi trơn tuyệt vời cho các ứng dụng chống co dãn và lắp  ráp 
động cơ.

Super Lube® Engine Assembly Grease có thể sử dụng trên tất cả các bề 
mặt kim loại, sản phẩm tạo lớp màng bảo vệ các bộ phận chuyển động 
và trong quá trình tháo lắp động cơ.

Super Lube® Engine Assembly Grease cung cấp lớp màng bôi trơn cho 
động cơ, ngăn chặn trầy xướt và giảm nhiệt cho đến khi dầu máy trong 
cacte đủ thời gian bôi trơn toàn bộ động cơ.

 Hoạt động như chất
bôi trơn động cơ
trong quá trình khởi
động ban đầu

 Ngăn chặn việc trầy
xướt, xô xát và ma sát
trong quá trình khởi
động ban đầu

 Có thể sử dụng trong
động cơ xăng và dầu

 Tráng các bộ phận
chuyển động trên
mọi loại kim loại

 Mỡ sạch, trắng
 Bảo vệ bề mặt kim loại

khỏi rỉ sét và ăn mòn

CÁC ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU: 

 Sử dụng trên các bộ
phận chuyển động để
loại bỏ hiện tượng co
dãn trong quá trình
khởi động

 Các xử lý chống co dãn

 Thân van, pít tông và
vòng, bộ truyền động
và lắp ráp động cơ

 Cụm bánh, đai ốc và
bu lông để giảm ma
sát

 Ổ trục và ổ trục
chính

 Cơ cấu sang số
và bánh răng

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI: 

Mã Quy Cách
19003 3 oz. Ống 
19008 8 oz. Ống có chổi quét 

ĐẶC TÍNH: 

24 DaVinci Drive, P.O. Box 405, Bohemia NY, 11716 
T: (631) 567-5300 F: (631) 567-5359 E: info@super-lube.com 
T: (+84) 28.22.43.44.45 W: super-lube.vn E: info@thuanphatest.com 

https://super-lube.vn/
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TÍNH CHẤT: 

Thử Nghiệm Phương Pháp Đánh Giá
Màu sắc: Trắng
Độ lún kim NLGI: ASTM D217 0 
Dải nhiệt độ -45°F to 450°F (-43°C to 232°C)
Điểm rót chảy: ASTM D2265 >550°F (287°C)
Four Ball Wear 

Chỉ số tải trọng: 
Tải trọng:

ASTM D2266 
ASTM 2596 

<1.0 mm 
70.63 kgf 

400 kg 
Độ bền oxi hóa - 100 giờ: ASTM D942 0.5 psi drop 
Rò rỉ ổ trục bánh xe: ASTM D1263 <1.0 g 
Độ ăn mòn đồng    
 24 giờ @ 100°C: ASTM D4048 1B, shiny 
Độ rửa trôi (nước): ASTM 1264 < 1% 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 

• Lau sạch, khô khu vực/ thiết bi cần xử  lý
• Quét lên bề mặt bằng chổi quét hoặc công cụ quét bề mặt
• Lau sạch phần thừa
• Quét 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 nà.này đều là nhãn hiệu của Synco Chemical Corporation

24 DaVinci Drive, P.O. Box 405, Bohemia NY, 11716 
T: (631) 567-5300 F: (631) 567-5359 E: info@super-lube.com 
T: (+84) 28.22.43.44.45 W: super-lube.vn E: info@thuanphatest.com 

http://www.super-lube.com/what-is-the-shelf-life-ezp-320.html
https://super-lube.vn/



