
bảng thông tin kỹ thuật

• Quá trình oxy hóa và ổn định nhiệt tuyệt vời
• Khả năng chống rạn nứt do nhiệt vượt trội và phân hủy 

để tạo ra hiệu suất tuyệt vời của dầu với khả năng truyền 
nhiệt được bảo toàn tốt, cho phép hiệu suất lên đến nhiệt 
độ khối dầu tối đa là 315ºC

• Giảm thiểu sự hình thành cặn và tăng độ nhớt.
• Không ăn mòn nhôm, thép, đồng, đồng thau.
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Đặc tính kỹ thuật

ISO 32 46

Mã sản phẩm LUB004010 LUB004011

Tỉ trọng ở 15 °C kg/m3 856 875

Độ nhớt ở 40 °C cSt 32 46

Độ nhớt ở 100 °C cSt 5.3 6.7

Chỉ số độ nhớt 123 95

Điểm đông đặc °C -12 -12

Điểm chớp cháy C.O.C °C 220 220

Nhiệt độ lò hơi. Max °C 305 315

Nhiệt độ khối dầu. Max °C 320 320

Nhiệt độ màng dầu. Max °C 340 320

THEMPERION
dầu truyền nhiệt

Sự miêu tả
Themperion là dầu truyền nhiệt chất lượng cao được sử dụng 
để làm đầy các bộ phận truyền nhiệt, được sử dụng cho các 
bộ gia nhiệt gián tiếp khép kín. Dầu gốc parafinic được lựa 
chọn cẩn thận có khả năng chống nứt do nhiệt và oxy hóa hóa 
học, nhờ tính ổn định oxy hóa tuyệt vời. Themperion rất bền 
nhiệt và có khả năng sử dụng lâu dài mà không bị tăng độ 
nhớt và hình thành cặn.

Themperion có thể được sử dụng trong các thiết bị "hở" hoặc 
"đóng"

Những lợi ích


