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GIỚI THIỆU 

VS. COLD FORGING OIL là dầu gia công kim loại không pha nước được thiết kế dành riêng cho gia công 

thép. Dầu được pha chế từ dầu gốc tinh luyện và hệ phụ gia đặc biệt hàng đầu trên thế giới. Với đặc tính 

chống mài mòn, chống oxy hóa, chống rỉ, chịu áp xuất cực cao và khả năng thấm ướt tuyệt vời giúp bảo 

vệ tốt nhất cho phôi và khuôn. VS. COLD FORGING OIL có chứa các thành phần lưu huỳnh hoạt động, và 

không được khuyến khích để xử lý kim loại màu (đồng và nhôm... ) 

Trong điều kiện thích hợp, VS. COLD FORGING OIL có thể được pha loãng bằng dầu dầu trục chính cao 

cấp để sử dụng làm dầu cắt. 

CÔNG DỤNG 

VS COLD FORGING OIL thích hợp dùng cho việc dập, chuốt, ren, ...  các vật liệu cứng chịu áp suất cao 

như thép và hợp kim cứng...  

LỢI ÍCH 

⬧ Đặc tính bôi trơn tuyệt vời. 

⬧ Bảo vệ chống ăn mòn rất tốt 

⬧ Khả năng chống hàn dính cao. 

⬧ Bề mặt kim loại thành phẩm đẹp 

⬧ Tăng tuổi thọ công cụ gia công  

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT 

Tên chỉ tiêu Phương pháp đo VS COLD FORGING OIL 

Độ nhớt động học ở 400C ASTM  D445 90 - 110 

Chỉ số độ nhớt., min ASTM D2270 102 

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

Nhiệt độ đông đặc., max ASTM D97 -12 

Hàm lượng nước., max ASTM  D95 0,05 

Tỷ trọng ở 200C ASTM D1298 0,85 - 0,95 

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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