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Marine Engine Oils  

 VS CYLINDO 40 
DẦU XYLANH THUỶ ĐỘNG CƠ TẢI TRỌNG NẶNG 

 
MÔ TẢ 
 
VS CYLINDO 40 là dầu xylanh thuỷ động cơ sử dụng ở chế độ làm việc nặng, có hàm lượng 
kiềm cao, được đặc chế từ dầu gốc cao cấp và phụ gia chọn lọc. Dầu có khả năng trung hoà axit 
và chịu nước tốt, ổn định nhiệt tốt, có các đặc tính chống ăn mòn và chống mài mòn cao. 
 
ĐẶC TÍNH 
 
 Tính phân tán và khả năng tẩy rửa tuyệt vời. 
 Duy trì độ kiềm cao. 
 Tính trơ đối với nước tốt. 
 Độ ổn định nhiệt và oxy hoá tốt. 
 Giữ sạch động cơ. 
 Bảo vệ động cơ chống ăn mòn và chống mài mòn do ma sát. 
 Tăng tuổi thọ động cơ. 
 
ỨNG DỤNG 
VS  CYLINDO 40 phù hợp cho bôi trơn xylanh động cơ diesel con trượt, sử dụng nhiên liệu đốt 
có hàm lượng lưu huỳnh nhỏ hơn 2%. 
 

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 
    
CẤP SAE  40 
Độ nhớt động học, cSt 
          tại  40oC 
          tại 100oC 

 
ASTM D445 
ASTM D445 

 
145 
14.6 

Chỉ số độ nhớt ASTM D2270 96 
Điểm chớp cháy (COC), oC ASTM D92 222 
Điểm đông, oC ASTM D97 -18 
TBN, mgKOH/g ASTM D2896 40 
BAO BÌ 
Bao bì 200 lít, theo yêu cầu. 
ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN 
Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60oC. 
AN TOÀN 
Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. 
 Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường. 
 Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm. 
 

VS. CYLINDO 40                   DẦU ĐỘNG CƠ XĂNG VÀ DIESEL THÔNG DỤNG 


