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ANTI RUST GP 
ANTI RUST GP là dầu chống gỉ chất lượng cao, được pha chế từ dầu gốc nhẹ chọn lọc cùng 

với hệ phụ gia cao cấp tạo thành một màng bảo vệ bền vững và liên tục trên bề mặt kim 

loại, giúp chống lại quá trình gỉ sét lâu dài cả trong nhà lẫn ngoài trời. 

TÍNH NĂNG: 

- Tạo màng bảo vệ dày với khả năng chống gỉ cao. 

- Mùi nhẹ, an toàn cho người sử dụng. 

- Không chứa Bari, an toàn với môi trường. 

- Chống thấm nước tốt. 

- Lượng sử dụng ít, tiết kiệm chi phí. 

- Dễ dàng vệ sinh bằng dung môi hydrocacbon. 

THÔNG SỐ KĨ THUẬT: 

Thông số ASTM Giới hạn 

Độ nhớt động học ở 40oC (cSt) D445 7.0-8.0 

Nhiệt độ đông đặc (oC) D97 < -40 

Thời gian chống gỉ (tháng) 
Trong nhà - 9 tháng 

Ngoài trời - 3 tháng 

Độ dày màng bảo vệ (µm) - 3.0-3.5 

ỨNG DỤNG: 

ANTI RUST GP được khuyến cao sử dụng để bảo quản các sản phẩm kim loại trong 

giai đoạn chờ giữa các công đoạn gia công, sản phẩm sau gia công, chuẩn bị đóng 

gói hoặc bảo quản các sản phẩm chờ sử dụng như: 

- Các sản phẩm với độ hoàn thiện cao như bulong, đai ốc, các sản phẩm của quá 

trình tiện, phay, CN. 

- Các chi tiết, bộ phận máy móc, thiết bị được bảo quản ngoài trời,… 

THÔNG TIN CẢNH BÁO: 

- Bảo quản nơi khô ráo, tránh xa nguồn nhiệt. 

- Tránh xa tầm tay trẻ em. Không được uống. 

AN TOÀN MÔI TRƯỜNG: 

- Thu gom và tập trung dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định. 

- Tuyệt đối không thải ra mặt đất, các nguồn nước, cống rãnh, … 


