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ZENQ GX 

Mô tả    

ZENQ GX là dầu động cơ tổng hợp (Tri-Syn 

Tech) được phát triển để giúp động cơ của 

bạn vận hành như mới nhờ sự bảo vệ chống 

mài mòn, làm sạch động cơ và các đặc tính 

bôi trơn hoàn hảo. ZENQ GX đáp ứng hoặc 

vượt quá yêu cầu của các tiêu chuẩn khắc 

nghiệt nhất trong công nghiệp và làm tốt hơn 

hẳn các loại dầu thông thường khác. Công 

nghệ của SUNGBO được chứng nhận trên 

nhiều thiết bị tiêu chuẩn khác nhau, bao gồm 

tất cả các loại xe hiệu năng cao. 
 

Ứng dụng 

Sản phẩm đặc biệt khuyến cáo sử dụng trên xe ô tô du lịch (động cơ xăng/diesel) hiện đại 

có động cơ EURO IV & V với động cơ DOHC, GDI, EFI với Turbo tăng áp, EGR, DPF. 

Thông số kỹ thuật 

 Đơn vị 5W-30 5W-40 

Tỷ trọng ở 15oC g/mL 0,850 0,860 

Độ nhớt ở 100oC cSt 10,5 14,0 

Độ nhớt ở 40oC cSt 60,2 83,0 

Chỉ số độ nhớt - 165 174 

TBN mgKOH/g 8,0 8,0 

Điểm chảy oC -42 -40 

Điểm chớp cháy COC oC 240 232 

Cặn cơ học (cặn pentan) % khối lượng 0,01 0,01 

Lợi ích sản phẩm 

- Khả năng ổn định nhiệt và oxy hóa nổi bật 

- Cung cấp sự bảo vệ động cơ đặc biệt 

- Khả năng làm việc ở nhiệt độ thấp tuyệt vời bởi chỉ số độ nhớt siêu cao 

- Giúp động cơ vận hành êm ái và tăng công suất & tiết kiệm nhiên liệu 

Chứng nhận & chấp nhận: ZENQ GX đạt và vượt tiêu chuẩn: API SN/CF; 

ILSAC GF-5; ACEA A3/B3, A3/B4 (5W30) và API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4 (5W40) 
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