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PROWAX 610
ExxonMobil Specialties , Thailand
ปิ โตรเลียมสแลคแว็กซ์
รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Prowax 610 เป็ นผลิตภัณฑ์จุดหลอมเหลวช่วงตําในสายผลิตภัณฑ์ Prowax ของปิ โตรเลียมสแลคแว็กซ์และสเกลแวกซ์ แวกซ์ชนิดนีเป็ นวัสดุผลึกโปร่งแสงในสถานะ
ของแข็งและเป็ นของเหลวใสมีแถบสีเหลืองถึงเหลืองอําพันเมือหลอมเหลว
แวกซ์ชนิดนีเป็ นผลิตภัณฑ์จากปิ โตรเลียมโดยผ่านกระบวนการกลันทีควบคุมอย่าง
ละเอียด Prowax 610 ประกอบด ้วยของผสมของพาราฟิ นสายโซ่ตรงและไอโซพาราฟิ นไฮโดรคาร์บอนทีเป็ นกิง
แวกซ์ ExxonMobil ได ้รับการผลิตและควบคุม โดยสอดคล ้องตามระบบการจัดการคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ ExxonMobil ภายใต ้ชือ EN ISO 9000 หรือมาตรฐานที
เทียบเท่า
การใชง้ าน
Prowax 610 สามารถใช ้ในการใช ้งานต่อไปนีโดยขึนอยู่กับกฎหมายและกฎระเบียบทีเกียวข ้องของแต่ละขอบเขตอํานาจศาล*:
• แวกซ์อม
ี ัลชัน
• การผสมแวกซ์
* ผู ้ใช ้จะต ้องตรวจสอบความสอดคล ้องกับกฎระเบียบทีเกียวข ้อง
คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ

วิธก
ี ารมาตรฐาน (a)

ทวไป
ั

ตําสุด

สูงสุด

ความหนืดไคนีมาติก @ 100 C, mm2/s

ASTM D445

3.5

4.5

ความหนาแน่น @ 15 C, kg/m3

ASTM D4052

จุดวาบไฟ, วิธ ี Cleveland Open Cup, °C

ASTM D92

204

จุดแข็งตัว, °C

ASTM D938

46.0

ปริมาณนํ ามัน, % นํ าหนัก

ASTM D721

20

การทะลุผ่านด ้วยเข็ม, 25 C, 0.1 mm

ASTM D1321

100

สีตาม ASTM

ASTM D1500

L0.5

833

56.0
25

2.0

หมายเหตุ 1: ผลิตภัณฑ์ได ้รับการรับรองเมือส่งมอบว่าได ้ตามค่าทีกําหนดได ้ ค่าจริงอาจเบียงเบนไปภายในช่วงความสามารถในการทําซําทีกําหนดของวิธ ก
ี ารทดสอบ
ทีระบุไว ้
หมายเหตุ 2: สําหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินความสอดคล ้องกับข ้อมูลจําเพาะ ค่าทีระบุหรือคํานวณได ้จะต ้องปั ดเศษไปยังหน่วยทีใกล ้ทีสุดในหลักทีมีนย
ั สําคัญ
หลักสุดท ้ายทีใช ้ในการระบุค่าขีดจํากัดทีสอดคล ้องตามวิธ ก
ี ารมาตรฐาน ASTM E 29
(a) สามารถใช ้วิธ ก
ี ารทดสอบอืนเพือการรับรองคุณสมบัตข
ิ องผลิตภัณฑ์เป็ นวิธ ก
ี ารทดสอบมาตรฐานได ้

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
ดูคําแนะนํ าด ้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี (MSDS) ที http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฎในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัท
สาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้าไม่ได ้ระบุไว ้
09-2562
ExxonMobil Asia Pacific Ltd
1 HarbourFront Place
#06-00 HarbourFront Tower One
Singapore 098633
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+65 6885 5000
http://www.exxonmobil.com
Every care has been taken in the preparation of this information. To the extent permitted by applicable law, all warranties and/or representations, express or
implied, as to the accuracy of the information are disclaimed, and no liability is accepted for the accuracy or completeness of the same.
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