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SP HIRANO
DẦU ĐỘNG CƠ XĂNG 4 KỲ THẾ HỆ MỚI
MÔ TẢ
SP HIRANO là sản phẩm tiên phong với công nghệ bôi trơn tổng hợp dành cho động cơ
xăng 4 kỳ tại thị trường Việt Nam. Dầu được đặc chế cho động cơ xăng vận hành dưới
cường độ cao, tối đa hóa bảo vệ và tiết kiệm nhiên liệu cho động cơ thế hệ mới nhất hiện
nay trên các dòng SUV, MPV, SEDAN, HATBACK từ các nhà sản xuất Âu – Á – Mỹ.
TIÊU CHUẨN
 API SN
 ILSAC GF-5
 ACEA A3/B4
 VW 508.88/509.99, 502.00/505.00
 MB 229.3/.5, 226.5
 BMW Longlife-01
 Renault RN 0700/ 0710
 Fiat H2, M2, N2, Z2
 PSA B71 2296/2300
 SAE 5W-40
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM & LỢI ÍCH
 Hệ phụ gia giảm ma sát tối ưu giúp tiết kiệm và phát huy tối đa sức mạnh động cơ.
 Hàm lượng tro thấp, đáp ứng yêu cầu khí thải theo tiêu chuẩn EURO III, IV, V.
 Giữ sạch động cơ nhờ tính năng phân tán và tẩy rửa chủ động.
 Khởi động dễ dàng, bảo vệ động cơ vượt trội trong nhiều điều kiện lái xe và nhiệt
độ
ỨNG DỤNG
SP HIRANO mang lại cảm giác tự tin khi lái xe nhờ tận dụng tối đa sức mạnh động cơ
trên các dòng xe sang và xe thể thao hiện đại nhất yêu cầu dầu động cơ có độ nhớt thấp và
hiệu suất tối ưu.
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Chỉ tiêu đo

5W-40

Độ nhớt động học @ 100oC

ASTM D445

13.0 -16.0

Chỉ số độ nhớt

ASTM D2270

Min 140

ASTM D97

Max -21

Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, C

ASTM D92

Min 200

Ăn mòn tấm đồng

ASTM D130

1A

Cặn cơ học (cặn Pentan)

ASTM D4055

Max 0.1

Độ tạo bọt (Seq II) ở 93.5oC, ml/ml

ASTM D892

Max 50/0

Hàm lượng nước, %V/m

ASTM D95

Max 0.05

Hàm lượng kim loại, %m

ASTM D4628

Min 0.3

Trị số kiềm tổng (TBN)

ASTM D2896

Min 6.0

Điểm đông
o

*Bảng dữ liệu Sản phẩm này được biên soạn với tinh thần trung thực, căn cứ trên các thông tin tốt nhất có
được tại thời điểm phát hành. Mặc dù những số liệu đưa ra trên đây là tiêu biểu nhưng vẫn có thể có sai số
nhỏ, không ảnh hưởng đến hiệu năng của sản phẩm.

ĐÓNG GÓI
Bao bì 18 lít, 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.
HỖ TRỢ KỸ THUẬT
Trong trường hợp cần tham khảo thông tin chi tiết, vui lòng truy cập tại địa chỉ
Website: www.apsaigonpetro.com
Trong trường hợp cần tham vấn khẩn cấp, vui lòng liên hệ trực tiếp với đội kỹ thuật
APSP tại hotline: 1900 0104
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