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ไวรอล H
Mobil Industrial , Thailand
นํ ามันไฮดรอลิก

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
นํ ามันไวรอล H ซีรีส์ได ้รับการออกแบบให ้ใช ้ในระบบไฮดรอลิกของเครืองรีดผสมมาจากนํ ามันพืนฐานทีไมทิงคราบและผสมกับสารสังเคราะห์ท ทนแรงเฉื
ี
อนเพือให ้
เกิดความหนืดทีเหมาะสมสารเพิมคุณภาพทีเลือกเฟ้ นเป็ นพิเศษช่วยป้ องกันการสึกหรอเสถียรต่อออกซิเดชันและป้ องกันสนิมได ้เกิดสีด่างน ้อยมากเมือเทียบกับนํ ามัน
ไฮดรอลิกทัวไปความสกปรกของนํ ามันรีดเนืองจากนํ ามันไฮดรอลิกทัวไปจะเป็ นปั ญหาของคราบบนชินงานโลหะขันสุดท ้ายหลังจากอบความร ้อนไวรอล H ซีรีส์สอด
คล ้องกับระเบียบของสหรัฐอเมริกาคือ FDA ข ้อ 21 CFR 178.3910(a) "นํ ามันหล่อลืนผิวทีใช ้ผลิตสินค ้าเหล็กกล ้า" และใช ้เพือรีดฟอลย์ หรือแผ่นวัสดุทใช
ี ้กับอาหาร
ดังนันจึงใช ้เป็ นนํ ามันไฮดรอลิกกับงานรีดแผ่นอะลูมเิ นียมบางเพือเป็ นสินค ้า เช่นวัสดุฟอยล์ห่ออาหารเป็ นต ้น

ล ักษณะสําค ัญ และประโยชน์
นํ ามันไวรอล H ซีรีส์ให ้ผลงานทีมีคราบน ้อยซึงต ้องการในงานรีดแผ่นอะลูมเิ นียมหรือโลหะสีเหลืองการทีมีคราบน ้อยและการอบความร ้อนแบบสะอาดจะลดปั ญหานีลง
ได ้มากทีเดียวนอกจากนีนํ ามันไวรอล H ซีรีส์ยังทนการสึกกร่อนและเสถียรต่อออกซิเดชันทําให ้เกิดอายุย น
ื นานในระบบไฮดรอลิกและนํ ามันสามารถใช ้ได ้นานเช่นกัน
การเกิดคราบน ้อยทําให ้ชินงานมีอัตราของเสียน ้อย
การป้ องกันการสึกกร่อนทีดีทําให ้ระบบไฮดรอลิกสึกหรอน ้อย และยืดอายุใช ้งานได ้
ความต ้านทานต่อออกซิเดชันจะลดตะกรัน เพิมอายุใช ้งานของนํ ามัน และลดค่าบํารุงรักษา

การใชง้ าน
ควรใช ้กับงานรีดแผ่นอะลูมเิ นียมหรือโลหะสีเหลือง ซึงความสกปรกของนํ ามันไฮดรอลิกกับนํ ามันรีดจะทําให ้เกิดสีด่าง
ความหนืดเกรด 15 และ 32 เหมาะกับระบบไฮดรอลิกทีมีอณ
ุ หภูมส
ิ ูงและตําของโรงงานรีดโลหะ

ข้อกําหนดและการร ับรอง
ไวรอล H ตรงตามมาตรฐาน หรือ สูงกว่ามาตรฐานทีต้องการ::
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FDA 21 CFR 178.3910(a)
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คุณสมบ ัติ ทวไป
ั
l
ไวรอล H

15

32

ความหนาแน่นที 15ºC, กก./ม.3, ASTM D 4052

840

850

ความหนืดจลน์ท ี 40ºC, มม.²/วินาที, ISO 3104

15

32

ความหนืดจลน์ท ี 100ºC, มม.²/วินาที, ISO 3104

4.2

7.3

จุดไหลเท, ºC, ISO D 3016

-18

-18

จุดวาบไฟ, PM, ºC, ISO D 2719

130

130

การกัดกร่อนทองแดง, 3 ชัวโมง, 100ºC, อัตรา, ISO 2160

1

1

การป้ องกันสนิม, นํ ากลัน, ISO 7120

Pass

Pass

สุขภาพและความปลอดภ ัย
จากข ้อมูลทีมีอยูผ
่ ลิตภัณฑ์ชนิดนีไม่คาดว่าจะเกิดผลร ้ายต่อสุขภาพหากใช ้ถูกต ้องตามวัตถุประสงค์และ
ปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนํ าในเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี (MSDS) สามารถขอ MSDS ได ้จากสํานักงานขายหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ตผลิตภัณฑ์ชนิดนีไม่
ควรนํ าไปใช ้เพือจุดประสงค์อน
ื
นอกเหนือไปจากทีกําหนดไว ้ในวัตถุประสงค์ ควรกําจัดผลิตภัณฑ์ทใช
ี ้แล ้วอย่างระมัดระวังเพือรักษา
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สภาพแวดล ้อม.
รูปโลโก ้โมบิล รูปม ้าบิน ไวรอล (และเครืองหมายการค ้าอืน)เป็ นเครืองหมายการค ้าของบริษัทเอ็กซอนโมบิลหรือบริษัทในเครือ
09-2562
Esso (Thailand) Public Company Limited
3195/17-29 Rama IV Road
Klong Tan, Klong Toey District
Bangkok 10110
Thailand
+66 2 2624 000
http://www.exxonmobil.com
ึ
คุณสมบัตท
ิ ัวไปเป็ นคุณสมบัตป
ิ กติทได
ี ้จากความทนทานการผลิตและไม่จัดอยู่ในข ้อมูลจําเพาะผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซ
ิ งไม่
ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิตและในตําแหน่งสถานทีต่างๆ
ข ้อมูลทีระบุ ณ ทีนีอาจเปลียนแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า อาจไม่มี
ผลิตภัณฑ์ทงหมดนี
ั
วางจําหน่ายในท ้องถินของท่าน สําหรับข ้อมูลเพิมเติม โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข ้าไปที www.exxonmobil.com
ExxonMobil ประกอบด ้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ทีมักจะมีสว่ นหนึงของชือ Esso, Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด ้วย ข ้อมูลในเอกสารทังหมดไม่มี
เจตนาทีจะยกเลิกหรือแทนทีการแยกออกจากกันของบริษัทในท ้องถิน ความรับผิดชอบในการดําเนินการภายในท ้องถิน และภาระความรับผิดยังคงเป็ นหน ้าทีของ
บริษัทสาขาท ้องถินของ ExxonMobil
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