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HEATRANS OIL 
HEATRANS OIL là dầu truyền nhiệt chất lượng cao, được pha chế từ dầu gốc sạch chọn 

lọc cùng với hệ phụ gia cao cấp để đáp ứng khả năng trao đổi nhiệt tốt nhất cho hệ thống 

truyền nhiệt gián tiếp khép kín. 

TÍNH NĂNG: 

- Tốc độ hấp thụ cũng như truyền nhiệt rất nhanh. 

- Độ nhớt tối ưu, đảm bảo tính luân chuyển và truyền nhiệt hoàn hảo. 

- Chống oxy hóa, chống ăn mòn tuyệt vời. 

- Chống lại sự hình thành cặn trong quá trình sử dụng. 

- Dầu có độ bền cao, kéo dài thời gian sử dụng, tiết kiệm chi phí. 

- Áp suất hơi thấp. 

- Không độc hại. 

THÔNG SỐ KĨ THUẬT: 

Thông số ASTM ISO 32 ISO 46 ISO 68 ISO 100 

Độ nhớt động học ở 40oC (cSt) D445 28.8-35.2 41.4-50.6 61.2-74.8 90.0-110 

Độ nhớt động học ở 100oC (cSt) D445 Min 5.10 Min 6.35 Min 8.15 Min 10.35 

Chỉ số độ nhớt D2270 Min 105 Min 100 Min 100 Min 95 

Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (oC) D92 230 240 244 260 

Nhiệt độ chớp cháy cốc kín (oC) D93 218 228 232 248 

Nhiệt độ đông đặc (oC) D97 -18 -16 -16 -16 

Ăn  mòn tấm đồng (3h/100oC) D130 Loại 1 Loại 1 Loại 1 Loại 1 

Cặn cacbon (%m/m) D189 0.01 0.01 0.01 0.01 

ỨNG DỤNG: 

- HEATRANS OIL được khuyến cáo sử dụng trong các hệ thống truyền nhiệt gián tiếp 

khép kín. 

- HEATRANS OIL đáp ứng được yêu cầu làm việc của các hệ thống truyền nhiệt có 

nhiệt độ lên đến 300oC. 

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, … 


