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ZENQ TURBINE R&O 

Mô tả 

ZENQ TURBINE R&O là dầu turbine công nghiệp cao 

cấp. Sản phẩm được phát triển để sử dụng cho các hệ 

thống turbine khí, turbine hơi nước, turbine nước. ZENQ 

TURBINE R&O được pha chế từ dầu gốc công nghệ 

tổng hợp cao cấp, xử lý tinh khiết được bổ sung phụ gia 

chống rỉ, chống oxi hóa và phụ gia chống tạp bọt giúp hệ 

thống vận hành ổn định mang lại hiệu suất cao nhất  
Ứng dụng 

ZENQ TURBINE R&O được dùng để bôi trơn trụ đỡ, hộp số và các bộ phận phụ trợ như 

điều khiển, máy nén, thủy lực… của hệ thống turbine nước, turbine khí, turbine hơi trong 

công nghiệp, đặc biệt trong ngành điện 

Thông số kỹ thuật 

 Đơn vị ISO VG 32 ISO VG 46 

Tỷ trọng ở 15oC g/mL 0,862 0,870 

Độ nhớt ở 100oC cSt 5,47 7,02 

Độ nhớt ở 40oC cSt 31,4 45,5 

Chỉ số độ nhớt - 110 112 

Điểm chảy oC -22 -25 

Điểm chớp cháy COC oC 220 230 

Ăn mòn tấm đồng ở 100oC/3h - 1a 1a 

Phép thử rỉ - pass pass 

Ổn định oxy hóa (tăng 2 đơn vị axit) h >10.000 >15.000 

Lợi ích sản phẩm 

- Giảm tối thiểu tốc độ oxy hóa giúp, ngăn ngừa tạo cặn, tạo axit giúp bảo vệ dầu, chống 

ăn mòn chi tiết 

- Khả năng tách bọt khí, tách nước tuyệt hảo giúp bôi trơn ổn định, chống lại tróc rỗ bề 

mặt và khả năng chống rỉ giúp chống ăn mòn ngay cả điều kiện môi trường ẩm ướt 

- Sản phẩm còn được bổ sung phụ gia chống mài mòn giúp bảo vệ các chi tiết bôi trơn 

Chứng nhận & chấp nhận 

ZENQ TURBINE R&O đạt được chất lượng theo DIN 51515-2, ISO 8068  
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