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GIỚI THIỆU 

VS. SUPER EDM là dầu gia công tia lửa điện hảo hạng được sản xuất từ dầu gốc tinh chế kỹ không chứa 

hàm lượng aromatic. Sản phẩm được đặc chế với phụ gia cao cấp giúp tăng tuổi thọ của dầu, có tính ổn 

định ở nhiệt độ cao cùng tốc độ gia công nhanh, hiệu quả. VS. SUPER EDM có khả năng chống oxi hóa 

và sự hình thành carbon làm giảm ảnh hưởng của sự tiếp tục đánh lửa và sự hình thành cầu điện trở. 

 CÔNG DỤNG 

VS. SUPER EDM thích hợp cho công đoạn gia công hoàn chỉnh hoặc bán hoàn chỉnh đối với những sản 

phẩm có hình dạng phức tạp và kích thước đòi hỏi thật chính xác. Sản phẩm sử dụng với tất cả các kim 

loại đen và kim loại màu. 

LỢI ÍCH 

⬧ Tuổi thọ dài do có độ ổn định nhiệt cao.  

⬧ Chống oxi hóa và sự hình thành carbon tuyệt vời 

⬧ Không gây kích ứng da 

⬧ Độ bay hơi thấp, không gây mùi khó chịu 

⬧ Chứa rất ít các hợp chất thơm 

⬧ Điểm đông đặc rất thấp  

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT 

Tên chỉ tiêu Phương pháp đo 
VS COLD FORGING OIL 

EDM 2 EDM3 

Độ nhớt động học ở 400C ASTM  D445 1.5 - 2.5 2.0 - 3.0 

Nhiệt độ chớp cháy cốc hở., min ASTM D92 80 100 

Nhiệt độ đông đặc., max ASTM D97 - 40 - 35 

Hàm lượng nước., max ASTM  D95 0.05 0.05 

Tỷ trọng ở 200C ASTM D1298 0.84 0.85 

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.  

                     VS. SUPER EDM 
                          DẦU GIA CÔNG TIA LỬA ĐIỆN HẢO HẠNG 


