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GIỚI THIỆU 

VS. RUBENO WP là dầu hóa dẻo nhựa, cao su cao cấp được sản xuất từ dầu khoáng gốc parafin tinh chế 

kỹ với đặc tính hòa tan cao và hệ phụ gia chống oxy hóa đặc biệt giúp cho sản phẩm bền đẹp mãi với 

thời gian.   

ỨNG DỤNG 

VS. RUBENO WP dùng trong quá trình chế biến và kéo dãn cho tất cả các loại nhựa, cao su tự nhiên và 

tổng hợp như trong các ngành sản xuất vỏ ruột xe ô tô, xe máy, cao su kỹ thuật, dây thun khoanh, đế 

giày... 

LỢI ÍCH 

⬧ Độ bền oxy hoá và bền nhiệt cao. 

⬧ Màu sáng, ít mùi, bay hơi thấp 

⬧ Cải tiến khả năng gia công cao su trong suốt quá trình nghiền, cán, trộn và kéo. 

⬧ Giảm phí tổn cho cao su. 

⬧ Thay đổi tính chất vật lý của cao su. 

⬧ Khả năng chống tia cực tím cao, chống lão hóa tuyệt vời.  

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Cấp độ nhớt theo ISO Phương pháp đo 22 32 46 

Độ nhớt động học ở 400C, cSt ASTM D445 20 - 34 30 - 34 42 - 50 

Chỉ số độ nhớt, VI., min ASTM D2270 100 100 100 

Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, 0C ., min ASTM D92 170 210 210 

Nhiệt độ đông đặc, 0C, max ASTM D97 - 19 - 19 - 19 

Hàm lượng nước., %V/V., max ASTM D95 0,05 0,05 0,05 

Các thông số kỹ thuật trên là thông số đặc trưng, có thể thay đổi phù hợp với yêu cầu sử dụng 

BAO BÌ 

Sản phẩm được đóng gói trong xô 18 lít, can 25 lít, phuy 200 lít hoặc theo yêu cầu khách hàng. 

AN TOÀN VÀ BẢO QUẢN 

Tuân thủ quy định chung theo Phiếu an toàn Hóa chất. Nên chú ý các biện pháp phòng ngừa trong quá 

trình sử dụng sản phẩm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương 

rãnh, nguồn nước. 

Bảo quản dầu nơi thoáng mát có mái che. Tránh mưa, nắng trực tiếp và nơi có nhiệt độ trên 600C. 

Tham khảo thông tin chi tiết trong Phiếu An toàn Hóa chất MSDS  của sản phẩm.  
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