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MÔ TẢ SẢN PHẨM: 
Super Lube® Engine Treatment là hợp chất đa năng kết hợp với chất giảm ma 
sát đặc biệt Syncolon® (PTFE) tạo ra một chất bôi trơn tổng hợp góc dầu giúp 
liên kết các bề mặt kim loại và lấp đầy các lỗ cực nhỏ, giảm đáng kể độ mài 
mòn của động cơ.

Super Lube® Engine Treatment chứa vi bột Syncolon® (PTFE) bám đều, giảm 
ma sát các bề mặt quan trọng, đặc biệt là thành xilanh và ổ trục.

Super Lube® Engine Treatment bảo vệ động cơ của bạn trong quá trình khởi 
động nguội ngay cả khi loại dầu động cơ tốt nhất cũng không có hiệu quả.

Super Lube® Engine Treatment giúp giảm ma sát từ đó tăng mã lực và hiệu xuất, đồng thời giảm lượng 
tiêu thụ nhiên liệu và giúp động cơ hoạt động êm ái hơn.  Với tỉ lệ Syncolon® (PTFE)  cao nhất, giúp việc 
bảo vệ các bộ phận khỏi bị mài mòn và có thời gian kéo dài lên đến 50.000 dặm một lần sử dụng.

Super Lube® Engine Treatment có hiệu quả tốt cho TẤT CẢ các bề mặt kim loại. Có hệ số ma sát thấp. Có 
khả năng phân hủy và an toàn với môi trường. Super Lube® Engine Treatment làm giảm mài mòn động 
cơ cho cả động cơ dầu diesel và động cơ xăng. Sản phẩm này có thể sử dụng trong các ứng dụng khác 
ngoài các bộ phận của động cơ.  

 Đặc tính chống mài mòn, chống rỉ và
chống ăn mòn tuyệt vời

 Cải thiện việc khởi động động cơ ở nhiệt
độ thấp

 Tương thích với hầu hết loại dầu động cơ
 Khả năng chịu áp suất cao

 Thân thiện với môi
trường

 Khả năng phân hủy sinh
học

CÁC ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU: 
 Động cơ xe hơi (xăng và

dầu)
 Xe motor (Động cơ 4 kỳ)

 Động cơ đường
thủy (4 kỳ)

 Thiết bị nông
nghiệp

 Hệ thống vi sai - Hộp
số - Bộ chuyển số tay
(20% S/L Engine
Treatment / 80%
dung dịch)

KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI: 

20320 1 Quart Chai 
20055 55 Gallon Thùng Phuy 

Mã Quy Cách
20040 4 oz. Chai 

ĐẶC TÍNH:
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TÍNH CHẤT: 
Thử nghiệm Phương Pháp Đánh giá

Màu sắc: Trắng mờ
Chỉ số nhớt ISO : ASTM D445 150 
Chỉ số nhớt: ASTM D2270 145 
Trọng lượng riêng: ASTM D1298 0.89 
Điểm rót chảy: ASTM D97 -20°F (-29°C)
Hệ số ma sát: ASTM D4172 <0.068 
Khả năng phân hủy: CEC-L33-T82 50% degradability in 28-35 days 

60+% degradability in 56 days 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:  
• Đối với xe mới, hãy sử dụng sau thời gian chạy rà được chỉ định trong sách hướng dẫn
• Xả toàn bộ dầu và thay bộ lọc dầu
• Đổ đầy dầu động cơ bằng lượng dung tích khuyến nghị trừ đi lượng Super Lube® Engine

Treatment sẽ sử dụng. (Động cơ công suất 3-6 qt, thay thế 1 lít dầu động cơ bằng Super Lube®
Engine Treatment. Ở động cơ công suất cao hơn, pha theo tỉ lệ 20% Super Lube® Engine
Treatment và 80% dầu động cơ).

• Sau khi đổ dầu, khởi động động cơ và vận hành trong 10 phút nhằm đảm bảo Super Lube®
Engine Treatment lưu thông trong toàn bộ động cơ, phủ và bảo vệ các bộ phận.

• Tuân thủ các khuyến nghị của nhà sản xuất về thời gian thay dầu và lọc dầu.
• Tái sử dụng sau mỗi 50.000 dặm (Động cơ cũ và công suất cao hơn sẽ hoạt động tốt hơn nếu sử

dụng thường xuyên hơn).

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

   Made in USA 

HẠN SỬ DỤNG/ BẢO HÀNH: 
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 này đều là nhãn hiệu của Synco Chemical Corporation.  
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