
  

 

SP ANTI-RUST PLUS 713 
DẦU CHỐNG GỈ CÔNG NGHIỆP 

MÔ TẢ 

SP  ANTI-RUST PLUS 713 là dầu chống rỉ cao cấp với đặc tính đẩy nước và khử nhũ tuyệt 

vời. Với công nghệ phụ gia chống gỉ APR ver 7.1 tiên tiến, SP  ANTI-RUST PLUS 713 là 

lựa chọn hàng đầu cho chống gỉ công nghiệp. 

LỢI ÍCH 

 Đặc tính đẩy nước và khử nhũ tuyệt vời. 

 Tạo màng film bền bỉ bảo vệ chi tiết . 

 Chống rỉ tuyệt hảo kể cả trong môi trường ẩm ướt. 

 Tương thích với nhiều loại sơn hay lớp phủ bề mặt. 

 Thích hợp với thời tiết lạnh do có điểm đông thấp và độ ổn định cao. 

 Dễ dàng tẩy sạch bằng các quy trình tẩy rửa thông thường. 

ỨNG DỤNG 

SP  ANTI-RUST PLUS 713 được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, phù hợp với hầu hết các 

công dụng dùng dầu, kể cả dùng để bảo vệ bên trong của máy. Đặc biệt thích hợp để bảo vệ 

và chống ố màu các bộ phận kim loại, các chi tiết cơ khí, thép tấm, thép ống, các loại thép gia 

công trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.  

SP  ANTI -RUST PLUS bảo vệ tốt nhất cho sản phẩm gia công trước khi bao gói trong điều 

kiện bảo quản trong nhà và ngoài trời 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

 AP ANTI-RUST PLUS là dầu chống rỉ không phải chất tẩy rỉ, cần xử lý bề mặt sạch 

để có kết quả bảo vệ tốt nhất. 

 Không được dùng dầu để bảo vệ các chi tiết phi kim loại. 

 Dầu có thể sử dụng theo cách phun, nhúng hoặc quét. 

 Khi xử lý bằng phương pháp phun cần có hệ thống thông gió thích hợp. 

 Tỷ lệ bao phủ bề mặt khi nhúng thường từ 20m2/lít. 

 Không cần phải tẩy rửa màng dầu này trừ khi phải sơn hay mạ chi tiết. 

 Sản phẩm dùng bảo vệ chi tiết tuyệt hảo ở điều kiện trong nhà, để sử dụng ngoài trời 

đòi hỏi phải có mái che hoặc sản phẩm được đóng gói. 

 

 



  

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Chỉ tiêu Phương pháp  SP  ANTI-RUST PLUS 713 

Ngoại quan Visual Màu hổ phách 

Màng film, microns - 2.75-3.25 

Điểm chớp cháy cốc kín (PMCC), oC ASTM D93 Min 60 

Điểm đông, oC ASTM D97 Max -21 

Bảo vệ trong nhà, max - 09 tháng 

Bảo vệ trong nhà có bao gói, max - 12 tháng 

Bảo vệ trong ngoài trời có mái che, max - 03 tháng 

* Thông số sản phẩm trên đây là tiêu biểu và có thể thay đổi trong giới hạn cho phép khi sản xuất. 

ĐÓNG GÓI 

Phuy 200 lít, Xô 18 lít, IBC 1000 lít, xe bồn. 

 ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN 

 Bảo quản thùng phuy dầu trong nhà có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt 

độ  trên 35oC. 

 Cần lưu ý cẩn thận khi xử lý chất chống rỉ loại bay hơi dung môi do dung môi là chất dễ 

cháy. Khi xử lý bằng phương pháp phun cần có hệ thống thông gió thích hợp. Tránh xa 

các tia lửa điện và các vật liệu cháy, các nguồn nhiệt.  

MÔI TRƯỜNG, SỨC KHỎE & AN TOÀN 

 SP ANTI-RUST PLUS không gây bất kỳ nguy hại đáng kể nào cho sức khỏe khi sử 

dụng đúng theo hướng dẫn và tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cá nhân và công 

nghiệp.  

 Tránh tiếp xúc thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng 

đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường. 

Tham khảo Bảng an toàn vật liệu MSDS) kèm theo sản phẩm tại địa chỉ website 

http://www.apsaigonpetro.com 

HỖ TRỢ KỸ THUẬT 

 Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập địa chỉ 

http://www.apsaigonpetro.com 

 Vui lòng tham vấn đội hỗ trợ kỹ thuật APSP đối với các yêu cầu kỹ thuật không 

được đề cập trong tài liệu này tại hotline: 1900 0104 


