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Grease

AP MP GREASE
MỠ NHỜN GỐC LITHIUM ĐA NĂNG

MÔ TẢ

AP MP GREASE là loại mỡ nhờn gốc lithium đa năng được làm từ dầu khoáng tinh chế được làm đặc
bằng xà phòng hoá gốc Lithium cùng với các phụ gia chống oxy hoá và chống tạo rỉ. Mỡ nhờn có độ
kháng nước tốt, độ bền cơ và bền hoá tuyệt vời.

ĐẶC TÍNH

 Khả năng chịu nước tốt.
 Tính bền nhiệt tuyệt vời.
 Đặc tính chống tạo rỉ và chống ăn mòn vượt trội.
 Tính năng sử dụng lâu dài.

ỨNG DỤNG

AP MP GREASE thích hợp cho việc bôi trơn vòng bi trong các xe mô tô và các thiết bị công nghiệp với
nhiệt độ từ –20oC đến 120oC, đặc biệt dùng cho các vòng bi ổ trục xe ô tô. Dầu đạt được các đặc tính bôi
trơn tốt ngay cả khi có nước.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

CẤP ĐỘ NLGI 2 3

Màu sắc Đỏ hoặc vàng đậm Đỏ hoặc vàng đậm
Loại chất làm đặc Lithium Lithium
Điểm nhỏ giọt, oC 180 185
Độ lún kim tại 250C, 0.1 mm 265 – 290 220 – 250 

BAO BÌ
Bao bì 180kg, 15kg, 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.
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