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NHỮNG ĐẶC TÍNH CƠ BẢN 
 

Màu sắc Xanh  
Chất tạo đặc Canxi tổng hợp 
Dải nhiệt độ làm việc     -40°C đến 324°C  
Độ nhớt động học của dầu gốc tại mức 40°C (ASTM 445) 216 cSt (1000 SUS)  
Độ thấm/ngấm tại 25° (77°F) (ASTM D-217), mm/10 

 
Độ ổn định cơ học (ASTMD-217)% thay đổi từ P60 
P100,000 hành trình 
P10,000 hành trình với 50% nước  
Điểm nhỏ giọt (ASTM D-2265)  °C 
Độ tách dầu (ASTM D-1742) –24 giờ tại 25°C  
Độ ổn định phần vỏ (ASTM D-1831) 
Độ ổn định ô-xy hóa (ASTM D-942) sụt áp psi /500 giờ  
Tuổi thọ ổ đỡ ô-xy hóa (ASTM D-3527) 
Thử mòn 4 bi (ASTM D-2266) 
mm vết rỗ, 40kg, 1200 vòng/phút, 24°C, 1H 
Thử EP 4 bi (ASTM D-2596) LWI, kg 

 
Mức tải Timken OK (ASTM D-2509) lbs/kg 
Kiểm tra gỉ (ASTM D-1743) 
Thử mòn gỉ đồng (ASTM D-130) 
Phun sương mặn (ASTMB-117) giờ cho đến khi hỏng 
Độ rửa trôi (ASTM D-1264) @ 80°C, % tổn thất 

 
Thay đổi tại mức nhiệt 163°C  
Đặc tính dầu gốc 
Độ nhớt SUS tại 40°C 
Độ nhớt SUS tại 100°C 
Điểm rót, oF 
V.I. Tối thiểu 

 

2.5% 
<6.0% 

>300°C 
0.17 

<4.0% 
6.0 lbs  

200 giờ 
 

0.42mm  
>75 

 
60/27 

Đạt 
Đạt/1b 

>1000 giờ 
<2.5% 

 
0.4 

 
 
 

+5 
95 

This high performance heavy-duty formula is designed to fortify your 
oil to provide extra protection and enhance the peformance of your 
engine or gearbox.  It is formulated with XPL+ Technology which offers 
50 times more film strength protection other stabilizers can’t provide.  
It provides exceptional results in engines that are burning, leaking, or 
using oil. 

Heavy Duty Oil Stabilizer 

     ProOne#            Size   Case Pack

         13032
               32oz/946mL

  
          12

         13001        1 gal/3.785L            1

         13005          120 lb. Pail            1

           13055          400 lb. Drum              1

ADVANTAGES
• Extreme pressure protection
• Slows oil burning & oil leaks
• Slows blow-by
• Helps restore compression
• Improves performance
• Easier starting at all temperatures
• Increases oil pressure
• Extends engine life
• Stops thermal breakdown
• Extends oil change intervals 25% to 50%

If it Smokes, Leaks, or Needs 
Extra Protection

   DIRECTIONS FOR USE
• Diesel engines - 20% by volume
• Marine engines - 20% by volume
• Gas engines - 20% by volume
• Badly worn engines - 30% by volume
• Commercial/ Industrial - 20% by volume
• Motorcycle - 20% by volume
• Wet clutch - 10% by volume
• Manual transmissions - 20% by volume
• Differentials & gear boxes - 20% by volume
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APPLICATIONS
• Gas or diesel engines
• High mileage engines
• Racing engines
• Hot Rods
• Heavy duty trucking 
• Agriculture
• Marine
• Industrial 
• Motorcyle
• Lawmowers
• Off-road vehicles

Gia taêng tuoåi thoï daàu nhôùt leân 25-50%
Saûn phaåm ñöôïc thieát keá nhaèm taêng cöôøng tính naêng cuûa daàu 
nhôùt giuùp gia taêng khaû naêng baûo veä ñoäng cô.
Saûn phaåm ñöôïc taïo ra bôûi coâng ngheä XPL+ mang ñeán maøng 
daàu baûo veä toát hôn 50 laàn so vôùi caùc saûn phaåm daàu nhôùt 
thoâng thöôøng.
Saûn phaåm ñaëc bieät hieäu quaû ñoái vôùi caùc ñoäng cô ñang bò roø ræ 
daàu hoaëc ñoäng cô ñaõ cuõ.

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG:
* Caùc ñoäng cô diesel -10% theå tích

* Ñoäng cô thuûy -10% theå  tích

* Ñoäng cô chaïy xaêng -10% theå tích

* Ñoäng cô moøn nhieàu -15% theå tích

* Maùy coâng  nghieäp -10% theå tích

* Xe gaén maùy -10% theå tích

* Khôùp li hôïp daàu -10% theå tích

* Cô caáu truyeàn ñoäng tay quay -10% theå tích

* Truyeàn ñoäng vi sai & giaûm toác -10% theå tích

TÍNH NAÊNG:
* Baûo veä chi tieát chòu aùp löïc cöïc cao
* Laøm chaäm quaù trình ñoát daàu & roø daàu
* Ngaên chaën loït khí
* Giuùp phuïc hoài söùc neùn
* Caûi thieän hieäu suaát ñoäng cô
* Deã daøng khôûi ñoäng trong taát caû caùc ñieàu kieän nhieät ñoä
* Gia taêng aùp löïc daàu
* Keùo daøi tuoåi thoï laøm vieäc ñoäng cô
* Döøng söï phaân taùn nhieät
* Gia taêng thôøi gian thay daàu 25% ñeán 50%

ÖÙNG DUÏNG:
* Caùc ñoäng cô chaïy daàu vaø chaïy xaêng
* Caùc ñoäng cô ñöôøng tröôøng
* Caùc ñoäng cô xe ñua
* Doøng xe ñoä sieâu  toác
* Doøng  xe taûi  sieâu troïng
* Thieát bò ngaønh noâng nghieäp
* Maùy thuûy
* Maùy coâng  nghieäp – maùy xaây döïng
* Xe gaén maùy
* Maùy xeùn coû
* Caùc doøng xe ñòa hình

ProOne# Theå tích Kieän hoäp
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Chai 946ml

Can 3.785L

Thuøng 18.9L

Phuy 208L
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