
bảng thông tin kỹ thuật

• Mỡ Canxi là mỡ chịu nước với chất kết dính. Nó
đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật BIS: 506 - 1993 cho
mỡ ô tô.

• Thể hiện đặc tính tạo màng tuyệt vời và do đó
cũng có hiệu quả như mỡ bảo vệ cho khung máy
và các ứng dụng khác.

• Được khuyến nghị để bôi trơn khung gầm của ô
tô bao gồm xe thương mại, máy kéo và các thiết
bị hạng nặng khác.
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Đặc tính kỹ thuật

NLGI 3

Mã sản phẩm LUB0080001

Màu sắc Beige

 Phân loại NLGI 3

Kết cấu Mịn

Chất làm đặc Calcium

Độ xuyên kim ở 25°C, (60/60) mm1 220-250

Độ nhớt dầu gốc ở cSt 40°C cSt 110

Độ nhớt dầu gốc ở cSt 100°C 12

Điểm nhỏ giọt °C, Min >90

Nhiệt độ hoạt động, °C -20/70

CALDAX 3
Mỡ CALCIUM 

Sự miêu tả
Mỡ Caldax là loại mỡ làm đặc xà phòng canxi chất lượng cao 
được sản xuất từ dầu gốc khoáng có chỉ số độ nhớt cao dễ 
bay hơi thấp, chất béo / axit béo vượt trội và sự pha trộn kết 
hợp của các chất phụ gia và chất tăng hiệu suất.

Chất làm đặc giúp sản phẩm có khả năng chống thấm nước 
cao. Cùng với độ đặc cứng, mỡ hoạt động như một chất làm 
kín cũng như chất bôi trơn. Điều này làm cho các sản phẩm 
phù hợp để bôi trơn cho các ứng dụng hàng hải và trong các 
môi trường ẩm ướt khác nhau.

Những lợi ích Thông số kỹ thuật
• DIN 51502

• ISO 6743

• K3C-25

• ISO-L-XBAAA3




