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Gas Seal Oil 5300
Mobil Industrial , Thailand
นํ ามัน gas holder คุณภาพเกรดพรีเมียม

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
Gas Seal Oil 5300 เป็ นนํ ามันหล่อลืนซีลก๊าซสําหรับถังเก็บ Blaster Furnace Gas (BFG) และ Cocks Oven Gas (COG) นํ ามันหล่อลืนนีได ้รับการผสมจากนํ ามันหล่อ
ลืนพืนฐานเกรดพรีเมียมและระบบสารเพิมคุณภาพทีคัดสรรอย่างพิเศษเฉพาะเพือให ้ได ้ตามข ้อกําหนดของอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์นีผ่านตามข ้อกําหนดของผู ้ผลิต
อุปกรณ์ เช่น MHI และ IHI
ก๊าซทีมีสภาพกรดทีสัมผัสกับนํ ามันหล่อลืนซีลก๊าซจะส่งผลให ้สมรรถนะการแยกตัวกับนํ าแย่ลง และอายุการใช ้งานของนํ ามันหล่อลืนสันลง ส่งผลให ้เกิดสนิมและการ
กัดกร่อนในอุปกรณ์ นํ ามันหล่อลืนสมรรถนะสูงทีมีคณ
ุ สมบัตต
ิ ้านทานออกซิเดชันและการแยกตัวของนํ าได ้จึงเป็ นปั จจัยสําคัญ นํ ามันหล่อลืน Gas Seal Oil 5300 ได ้รับ
การผสมจากนํ ามันหล่อลืนพืนฐานเกรดพรีเมียมและระบบสารเพิมคุณภาพทีคัดสรรอย่างพิเศษเฉพาะเพือให ้ส่งมอบสมรรถนะการทํางานทีดีเยียมในสภาพการทํางาน
ทีหนักหน่วง

ล ักษณะสําค ัญและคุณประโยชน์
• สมรรถนะการต ้านทานการสึกหรอเพือป้ องกันลูกสูบได ้ดี
• สมรรถนะการต ้านทานออกซิเดชันทีอุณหภูมส
ิ ูงได ้ดี
• สมรรถนะการต ้านทานต่อการเกิดสนิมและต ้านทานการกัดกร่อนในสภาพทีเกิดความเป็ นกรดได ้ดี
• การแยกตัวกับนํ าในสภาพการทํางานทีหนักหน่วงได ้ดีเยียม

การใชง้ าน
• Gas Seal Oil 5300 ได ้รับการออกแบบมาสําหรับหล่อลืนถังเก็บ BFG และ COG ด ้วยสมรรถนะการต ้านทานต่อการกัดกร่อนได ้ดี

คุณสมบ ัติและคุณล ักษณะทีกําหนด
คุณสมบ ัติ
เกรด

ISO 100

ลักษณะภายนอก, AMS 1738

สว่างและใส

อีมัลชัน, เวลาถึงระดับอีมัลชัน 3 มล., 54 C, นาที, ASTM D1401

3

จุดไหลเท, °C, ASTM D97

-21

ส่วนประกอบของนํ า, % โดยปริมาตร, ASTM D95

<0.05

การแยกตัวกับนํ า, อีมัลชัน, นาที, IHI Method

25

การแยกตัวกับนํ า, นํ า, %, IHI Method

2

สี ASTM, ASTM D1500

L 1.5

Emulsion, Time to 37 mL Water, 82 C, min, ASTM D1401

5

ข้อมูลด้านความปลอดภ ัยและสุขภาพอนาม ัย
ดูคําแนะนํ าด ้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยจากเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใช ้สารเคมี

(MSDS)

ที

http://www.msds.exxonmobil.com/psims
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เครืองหมายการค ้าทุกแบบทีปรากฎในเอกสารนีเป็ นเครืองหมายการค ้าหรือเครืองหมายการค ้าทีจดทะเบียนแล ้วของบริษัท Exxon Mobil Corporation หรือของบริษัท
สาขาบริษัทใดบริษัทหนึงถ ้าไม่ได ้ระบุไว ้
06-2564
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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