
                                                                                                                                                                          
 
ENEOS Engine Oil SJ/CF 
Dầu động cơ chất lượng cao 
 
Mô tả sản phẩm 

ENEOS Engine Oil SJ/CF là dầu động cơ cao cấp được chế tạo để đem lại hiệu suất cao và khả năng bảo vệ 
hiệu quả. 

Đặc điểm và Lợi ích 

ENEOS Engine Oil SJ/CF giúp đưa lại: 

 Sự bảo vệ chống mài mòn tốt 

 Sự sạch sẽ trong máy móc 

 Sự bảo vệ hiệu quả ở nhiệt độ cao 

 Ứng dụng 

ENEOS Engine Oil  SJ/CF được chế tạo để sử dụng cho hầu hết các loại phương tiện. ENEOS EO SJ/CF phù 
hợp với: 

 Động cơ Xăng và Diesel 

 Xe con, xe tải và xe chở khách hạng nhẹ 

ENEOS Engine Oil SJ/CF được khuyến cáo sử dụng ở điều kiện vận hành trung bình. Tham khảo sách hướng 
dẫn để chọn đúng độ nhớt và phẩm cấp cho phương tiện. 

Đặc điểm kỹ thuật và chất lượng  
 
ENEOS Engine Oil SJ/CF đạt và vượt tiêu 

chuẩn 

10W-30 15W-40 20W-50 

SJ ✔  ✔ ✔ 

CF ✔  ✔ ✔ 

Tính chất điển hình 

Cấp SAE 10W-30 15W-40 20W-50 

Độ nhớt động học, ASTM D 445      

cSt @ 40ºC 66 107 163 

cSt @ 100ºC 10.5 14 17 

Độ nhớt khởi động nguội, cP, ASTM D 5293 5420 @ -25ºC 5830 @ -20ºC 7800 @ -15ºC 

Chỉ số độ nhớt, ASTM D 2270 141 134 119 

Độ kiềm tổng, mg KOH/g, ASTM D 2896 6.2 6.2 6.2 

Điểm chảy rót, ºC, ASTM D 97 -42 -42 -39 

Điểm chớp cháy, ºC, ASTM D 92 234 234 243 

Tỷ trọng @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 0.866 0.872 0.881 



 
Sức khỏe và An toàn 

Căn cứ vào các thông tin hiện có, sản phẩm này không gây các hiệu ứng bất lợi cho sức khỏe khi dùng đúng 
ứng dụng và các khuyến nghị nêu trong tờ dữ liệu an toàn sản phẩm (Material Safety Data Sheet - MSDS) 
được tuân thủ. MSDS được cung cấp qua phòng giao dịch hợp đồng hoặc qua Internet. Sản phẩm này không 
nên sử dụng cho các mục đích không được chỉ định. Nếu thải bỏ sản phẩm đã qua sử dụng cần chú ý các qui 
định về bảo vệ môi trường. 

 


