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โมบีลาร์มา 200 ซรี ส
ี ์
Mobil Industrial , Thailand
ป้ องกันสนิม

รายละเอียดผลิตภ ัณฑ์
ผลิตภัณฑ์โมบีลาร์มา 200 ซรี ีสเ์ ป็ นวัสดุป้องกันสนิมคุณภาพสูงออกแบบเพือใชป้้ องกันผิวโลหะจาก
สนิมและการกัดกร่อนผสมมาจากสารละลายปิ โตรเลียมชนิดเบากับสารกันสนิมสารเพิมคุณภาพใน
้
้ ้
การแทนทีนํ าและสะเทินลายพิมพ์สารป้ องกันสนิมเหล่านีใชงานได
้ง่ายและกําจัดได ้ง่ายทําให ้ใชได
ิ
ั วปกป้ องของชนงานขึ
ิ
โดยไม่สนเปลื
องแรงงานโมบีลาร์มา 245 เหมาะสมกับชนผิ
นรูปละเอียดในงาน
ี นิงรวมทังงานทีใชนํ้ ามันกลึงและขัดแบบละลายนํ าและยังเหมาะสมกับชนส
ิ ่วนทีจะบรรจุเก็บ
แมชน
ิ ่วน "แห ้ง" เพือปกป้ องชัวคราวจนใชสารป้
้
รักษาหรือขนส่งหรือชนส
องกันสนิมทีถาวรกว่าโมบีลาร์มา
247 ใชป้้ องกันสนิมได ้ดีกว่าออกแบบเพือการป้ องกันในระยะยาวในภาวะทีรุนแรง

ล ักษณะสําค ัญ และประโยชน์
ผลิตภัณฑ์โมบีลาร์มา 200 ซรี ีสใ์ ห ้การปกป้ องเป็ นพิเศษต่ออุปกรณ์ในระหว่างการเก็บรักษาระยะยาว
้
้
ง่ายต่อการใชและเอาออกได
้ทันทีหากจําเป็ นก่อนนํ าอุปกรณ์กลับไปใชงานอี
กครังยังอาจใชป้้ องกัน
ิ ่วนเพือป้ องกันในระหว่างการขนส่งและเพิมความพึงพอใจ
สนิมและการกัดกร่อนของอุปกรณ์และชนส
ของลูกค ้า
ล ักษณะสําค ัญ

ข้อดีและคุณประโยชน์

ิ ่วนในระยะเวลาทีหยุดใชงาน
้
ป้ องกันอุปกรณ์และชนส
้
ป้ องกันสนิมได ้ดีเยียม ลดขันตอนการทําความสะอาดก่อนนํ าอุปกรณ์กลับมาใชงานอี
กครัง
ลดค่าเปลียนอะไหล่

การใชง้ าน
ปกป้ องอุปกรณ์ในระหว่างเก็บรักษาหรือเมือหยุดใชช้ ัวคราว
เคลือบผิวอุปกรณ์เพือเตรียมส่งมอบ
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คุณสมบ ัติ ทวไป
ั
โมบีลาร์มา 200 ซรี ส
ี ์

245

247

cSt ที 40ºC

2.6

3.0

จุดวาบไฟ, ºC, ASTM D 92

38

71

ความหนืด, ASTM D 445

ความหนาแน่นที 60º F, ปอนด์/แกลลอน 6.75 7.05

สุขภาพและความปลอดภ ัย
จากข ้อมูลทีมีอยูผ
่ ลิตภัณฑ์ชนิดนีไม่คาดว่าจะเกิดผลร ้ายต่อสุขภาพหากใชถู้ กต ้องตามวัตถุประสงค์
้
และปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนํ าในเอกสารข ้อมูลความปลอดภัยการใชสารเคมี
(MSDS) สามารถขอ MSDS
้ อจุดประสงค์อน
ได ้จากสํานักงานขายหรือผ่านทางอินเตอร์เน็ตผลิตภัณฑ์ชนิดนีไม่ควรนํ าไปใชเพื
ื
้ ้วอย่างระมัดระวังเพือรักษา
นอกเหนือไปจากทีกําหนดไว ้ในวัตถุประสงค์ ควรกําจัดผลิตภัณฑ์ทใช
ี แล
สภาพแวดล ้อม.
รูปโลโก ้โมบิลและรูปม ้าบินเป็ 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 ้อมูลจําเพาะ
ึ
ิ ธิภาพของผลิตภัณฑ์ใน
ผลิตภัณฑ์ อาจพบความแตกต่างในคุณสมบัตซ
ิ งไม่
ส่งผลกระทบต่อประสท
ระหว่างการผลิตและในตําแหน่งสถานทีต่างๆ ข ้อมูลทีระบุ ณ ทีนีอาจเปลียนแปลงได ้โดยไม่ต ้องแจ ้ง
ให ้ทราบล่วงหน ้า อาจไม่มีผลิตภัณฑ์ทงหมดนี
ั
วางจําหน่ายในท ้องถินของท่าน สําหรับข ้อมูลเพิมเติม
โปรดติดต่อ ExxonMobil ในประเทศของคุณหรือเข ้าไปที www.exxonmobil.com
ื Esso,
ExxonMobil ประกอบด ้วยบริษัทในเครือและบริษัทสาขามากมาย ทีมักจะมีสว่ นหนึงของชอ
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Mobil, หรือ ExxonMobil อยู่ด ้วย ข ้อมูลในเอกสารทังหมดไม่มีเจตนาทีจะยกเลิกหรือแทนทีการ
แยกออกจากกันของบริษัทในท ้องถิน ความรับผิดชอบในการดําเนินการภายในท ้องถิน และภาระ
ความรับผิดยังคงเป็ นหน ้าทีของบริษัทสาขาท ้องถินของ ExxonMobil

Energy lives here™
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