
bảng thông tin kỹ thuật

• Tính chất thấm ướt kim loại tuyệt vời
• Không ăn mòn cho cả vật liệu kim loại và phi kim loại
• Khả năng chịu tải đặc biệt
• Loại bỏ trượt dính
• Cung cấp các đặc tính khử nhũ tương tuyệt vời trong hiện 

tại của chất lỏng cắt gốc nước
• Không có phản ứng bất lợi với bề mặt phủ nhựa
• Chống ăn mòn rất tốt

Thông số kỹ thuật
• ISO 6743-13: L-GA/GB
• DIN 51502: CGLP
• GM: LS-2
• Cincinnatti Machine : P-47 (ISO VG 68)

• Cincinnatti Machine : P-50 (ISO VG 220)
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Đặc tính kỹ thuật

SAE 32 68 150 220

Mã sản phẩm LUB006909 LUB006910 LUB006911 LUB006912

Tỉ trọng ở 15 °C kg/m3 874 875 890 895

Độ nhớt ở 40 °C cSt 32 68 150 220

Độ nhớt ở 100 °C cSt 7.5 8.6 14.6 18.8

Chỉ số độ nhớt 102 101 97 96

Điểm đông đặc °C -21 -24 -12 -18

Điểm chớp cháy C.O.C °C >180 230 230 250

Nhiệt độ hoạt động °C -20/150 -20/150 -10/150 -15/150

THEMIS
dầu rãnh trượt

Sự miêu tả
Dầu bôi trơn Themis là loại dầu tổng hợp đặc biệt được phát 
triển để bôi trơn cho các đường và rãnh trượt. Chúng được 
phát triển đặc biệt để loại bỏ hiện tượng trượt dính trong vận 
hành máy công cụ. Sự kết hợp của hỗn hợp, dầu gốc đặc biệt 
và các chất phụ gia mang đến cho dầu trượt có độ ổn định 
vượt trội, độ bám dầu cực cao, độ kết dính và khả năng chịu 
tải đặc biệt.

Themis có thể được sử dụng cho đường dẫn và rãnh trượt. 
Themis ISO 68 dành cho các ứng dụng ngang, ISO 150 và 
220 cho các ứng dụng dọc. ISO 32 cũng thích hợp cho các 
cách nằm ngang và cho các máy có cách tập trung và hệ 
thống thủy lực.

Những lợi ích




