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ZENQ ONE EURO PAO 

Mô tả    

ZENQ ONE EURO PAO là dầu động cơ tổng hợp 

với công nghệ PAO (PAO Tech) cùng hệ phụ gia 

đặc chủng tiên tiến nhất. Sản phẩm được phát triển 

để cung cấp các đặc tính bôi trơn và sự bảo vệ nổi 

bật. ZENQ ONE EURO đã được chứng minh thực 

tế rằng bạn có thể tin tưởng vào một sản phẩm đạt 

tất cả các yêu cầu cho chiếc xe yêu quý của mình. 

ZENQ ONE EURO cung cấp khả năng bảo vệ, 

chống mài mòn, làm sạch động cơ nổi bật 
 

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 V & VI trang bị các hệ thống xử lý khí thải tiên tiến nhất, cho thời gian 

sử dầu kéo dài. 

Thông số kỹ thuật 

 Đơn vị 5W30 5W40 

Tỷ trọng ở 15oC g/mL 0,846 0,848 

Độ nhớt ở 100oC cSt 11,9 13,4 

Độ nhớt ở 40oC cSt 67,2 77,6 

Chỉ số độ nhớt - 175 177 

TBN mgKOH/g 9,2 9,2 

Điểm chảy 
o
C -40 -40 

Điểm chớp cháy COC oC 228 229 

Lợi ích sản phẩm 

ZENQ ONE EURO PAO được pha chế để mang đến sự tin cậy cao hơn hẳn so với sản 

phẩm dầu khoáng hoặc dầu bán tổng hợp. Chúng tôi đặc biệt khuyến cáo sử dụng ZENQ 

ONE EURO nếu bạn đã từng trải qua các điều kiện cực kỳ khắt nghiệt, nơi sản phẩm này 

có thể giúp động cơ chống lại sự phá hủy bởi áp lực cao một cách thường xuyên 

Chứng nhận & chấp nhận 

ZENQ ONE EURO PAO 5W30 - API SN; ACEA C3-10; ACEA A3/B3/B4-08; MB Appvoval 

229.31; BMW Longlife-04, VW 502.00, 505.00. 

ZENQ ONE EURO PAO 5W40 - API SN; ACEA C3-10, A3/B3/B4-08; MB Approval 229.31 

& 229.51; BMW Longlife-04; VW 502.00, 505.00; Porsche A40; Renault RN0700, RN 0710. 
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