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MÔ TẢ SẢN PHẨM: 

Super Lube® Multi-Purpose Synthetic Oil là dầu tổng hợp cao cấp được bổ sung 
vi bột Syncolon® (PTFE) được sử dụng làm chất bôi trơn đa năng cho máy móc 
và thiết bị công nghiệp. Sản phẩm bảo vệ chống ma sát, mài mòn, rỉ sét và ăn 
mòn. Giúp máy móc có tuổi thọ cao hơn, giảm thời gian dừng hoạt động và tăng 
năng xuất.

Super Lube® Multi-Purpose Synthetic Oil with Syncolon® (PTFE) an toàn để sử 
dụng trên kim loại, nhựa, gỗ, da, bề mặt sơn và hầu hết các loại cao su 

Super Lube® Multi-Purpose Synthetic Oil with Syncolon® (PTFE) 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: 

 Chống nước
 An toàn với thực

phẩm
 Dầu tổng hợp được

bổ sung Syncolon®
(PTFE)

 Cách điện

 Giảm ma sát và mài
mòn

 Độ nhớt ổn định
 Chống rỉ và ăn mòn
 Thân thiện với môi

trường

 Khả năng tự phân
hủy

 Chứng nhận Kosher
 Đã đăng ký cùng

NSF(H1), # 136742

CÁC ỨNG DỤNG TIÊU BIỂU: 

 Ổ trượt, chống ma
sát và ổ lăn

 Bánh răng kín
 Máy hủy giấy
 Bản lề, đai ốc và bu

lông

 Thanh dẫn máy
 Công cụ máy
 Hệ thống bôi trơn

tập trung
 Bánh răng thẳng,

xoắn, côn, xoắn ốc
 Xích và cáp

 Băng tải
 Động cơ giảm tốc
 Phụ gia máy nén
 Dụng cụ nhà bếp
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KÍCH THƯỚC ĐÓNG GÓI: 

Chất đánh dấu UV được thêm vào để nhận biết có chất bôi trơn. 

TÍNH CHẤT: 
Thử nghiệm Phương pháp Đánh Giá 

Màu sắc: Trong mờ 
Dải nhiệt độ:

-45°F to 450°F (-43°C to 232°C)
-50°F to 500°F (-45°C to 260°C)

Độ nhớt
  cSt @ 100°C: 
  cSt @ 40°C: 

ASTM D445 
ASTM D445 

15 
118 

 Chỉ số ISO: ASTM D445 100 
Thay thế chỉ số ISO: 100 – 150 

Thay thế chỉ số dầu bánh răng SAE: 85W 
Độ nhớt: ASTM D2270 131 
Trọng lượng riêng: ASTM D1298 .89 @ 60°F 
Điểm rót chảy: DSTM D97 -30°F (-34°C) maximum
Lbs./Gallon: 7.4 @ 60°F 
Lượng nước (PPM): ASTM D1744 35 ppm 
Tan: ASTM D974 0.04 maximum 
Four Ball Test ASTM D2783 

21.2 kg 
126 kg 

Vệt mài mòn: ASTM D4172 0.47 mm 
Thử nghiệm phun muối (100 giờ): ASTM B117 Đạt
Mất điện môi: ASTM D924 1.2 x 1012 

Part No. Description Part No. Description 
51010 7 ml Ống nhỏ giọt (Ống phồng) 51150 15 Gallon Thùng Phuy 
51014 7 ml Ống nhỏ giọt (Ống lớn) 51550 55 Gallon Thùng Phuy 
51004 4 oz. Chai 51014/UV 7 ml Ống nhỏ giọt (Ống lớn) 
51008 8 oz. Chai 51004/UV 4 oz. Chai 
51025 1 Pint Chai 51030/UV 1 Quart Chai 
51030 1 Quart Chai 51040/UV 1 Gallon Chai 
51040 1 Gallon Chai 51050/UV 5 Gallon Thùng 
51050 5 Gallon Thùng 

Liên tục:
Ngắt quãng:

Chỉ số tải trọng: 
Tải trọng:
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Điện trở điện môi: ASTM D1169 1.7 x 1014 

Hằng số điện môi: ASTM D924 2.5 
Hao hụt do bốc hơi 

  22 giờ. @ 212°F (100°C) ASTM D972 < 2% 
Độ bền oxi hóa - 100 giờ: ASTM D942 and D943 4 psi 
Timken OK Load: ASTM D2782 40 lbs. 
Điểm chớp cháy: ASTM D92 >428°F (220°C)
Điểm cháy: ASTM D92 >572°F (300°C)
Độ ăn mòn đồng  
24 giờ @ 100°C: ASTM D130 1A 

Lượng Axit: ASTM D664 .5 mg KOH/g 
Phân hủy sinh học CEC-L33-T82 50% degradability in 28-35 days 

60+% degradability in 56 days 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 

HẠN SỬ DỤNG/ BẢO HÀNH: 

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

 Made in USA 

• Lau sạch các khu vực xử lý
• Bơm đủ dầu tất cả các khu vực tiếp xúc
• Bơm lại nếu cần thiết

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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