
 

 

 

TRANSTEC 5 85W-140 

Dầu truyền động 
 
 

THÔNG SỐ CHÍNH 

DẦU CẦU XE CÁC TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ 
SAE 85W-140 • API GL-5 

• MIL-L 2105 D 
 

 
  

Ứ N G  D Ụ N G   
TRANSTEC 5 được thiết kế đặc biệt để bôi trơn tất cả các hộp số và cầu xe yêu cầu cấp API GL-5 và độ nhớt SAE 75W-90 / 

80W-90 / 85W-140. 

L Ợ I  Í C H  S Ả N  P H Ẩ M  
• Chỉ số độ nhớt cao mang lại khả năng bôi trơn tốt và dễ dàng sang số ở cả nhiệt độ cao và thấp. 

• Độ nhớt linh hoạt ở nhiệt độ thấp. 

• Khả năng chịu áp lực cực trị cao. 

• Ổn định tuyệt hảo khi vận hành. 

• Tính năng giảm mài mòn tuyệt hảo, chống oxy hóa và chống ăn mòn rất tốt. 

• Giúp bảo vệ các chi tiết cơ khí và cải thiện khả năng vận hành. 

T H Ô N G  S Ố  K Ỹ  T H U Ậ T  ² 

 
THÔNG SỐ ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP KẾT QUẢ 

Cấp độ nhớt - - 85W-140 

Độ nhớt động học ở 40°C mm²/s ASTM D445 336 

Độ nhớt động học ở 100°C mm²/s ASTM D445 25 

Chỉ số độ nhớt - ASTM D2270 98 

Điểm chớp cháy °C ASTM D92 220 

Điểm đông đặc °C ASTM D97 -12 

Tỉ trọng Kg/m3 DIN 51757 D 905 

 
2 Các giá trị trên là những giá trị tiêu biểu với các sai số được chấp nhận trong sản xuất và không phải là quy cách kỹ thuật. 

K H U Y Ế N  N G H Ị  S Ử  D Ụ N G  
Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp 
với khuyến nghị của nhà sản xuất. Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay 
đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng. Tất cả bao bì thành phẩm nên được bảo vệ khỏi điều kiện thời tiết xấu. Nếu không, 
các phuy nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm. 

V Ấ N  Đ Ề  S Ứ C  K H Ỏ E ,  A N  T O À N  V À  M Ô I  T R Ư Ờ N G  
Dựa trên những thông tin về độc tính có sẵn, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được 
sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn. 
Bảng này có thể yêu cầu đại lý sở tại cung cấp hoặc truy cập tại địa chỉ http://sdstotalms.total.com.  
Không nên dùng sản phẩm này vào mục đích khác. 
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CTY TNHH TOTAL VIỆT NAM 

Số 1601, lầu 16, tòa nhà Sailing Tower, 

111A Pasteur, Quận 1, TPHCM, Việt Nam 

Có thể có một số sai khác trong điều kiện sản xuất bình thường, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến tính năng của sản phẩm. Các thông tin trên 
đây có thể được thay đổi mà không báo trước. Có thể tham khảo các sản phẩm khác tại website www.lubricants.total.com. 

http://www.lubricants.total.com/

