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INPLEX 2163-220 GREASE 

INPLEX 2163-220 là mỡ bôi trơn Canxi sulfonate cao cấp được nghiên cứu và sản xuất để 

đáp ứng nhu cầu bôi trơn của các máy móc, thiết bị, phương tiện trong ngành công nghiệp 

nặng, hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt, nhiệt độ cao. 

TÍNH NĂNG VÀ ƯU ĐIỂM: 

- Màng mỡ mịn, có độ bền cao. 

- Giảm ma sát, giảm mài mòn, chịu cực áp và chống kẹt xước tối ưu. 

- Khả năng kháng nước, ức chế gỉ tốt, ngăn chặn ăn mòn, gỉ sét bởi nước, tăng tuổi 

thọ thiết bị. 

- Chịu được nhiệt độ cao, ổn định cơ học và oxy hóa cao, giảm hao hụt, tiết kiệm chi 

phí. 

- Có thể hoạt động liên tục ở nhiệt độ cao, lên đến 160oC 

ỨNG DỤNG: 

INPLEX 2163-220 có thể sử dụng được trong tất cả các máy móc, thiết bị hoạt động 

trong điều kiện khắc nghiệt trong các lĩnh vực công nghiệp nặng, khai thác, xây 

dựng và dân dụng như: 

- Vòng bi, trục quay của các thiết bị tải nặng. 

- Băng tải lò, ổ trục động cơ điện, ổ lăn của nhà máy thép trong các nhà máy thép, 

nhà máy giấy. 

- Bánh răng, khớp nối. 

- Thanh trượt, con lăn. 

- Bảo quản, chống gỉ gầm ôtô, xe tải,… 

THÔNG TIN CẢNH BÁO: 

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

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

AN TOÀN MÔI TRƯỜNG: 

- Thu gom và tập trung mỡ bôi trơn đã qua sử dụng đúng nơi quy định. 

- Tuyệt đối không thải ra mặt đất, các nguồn nước, cống rãnh, … 
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THÔNG SỐ KĨ THUẬT: 

Thông số ASTM Giới hạn 

Cấp NLGI  2 

Chất làm đặc  Canxi sulfonate 

Kết cấu  
Mịn,mượt/bám 

dính 

Độ xuyên kim ở 25°C (0.1 mm) D217 265-295 

Điểm nhỏ giọt. D2265 318 

Ổn định cơ học: 

• 100,000 chu kì (% thay đổi) 

• 100,000 chu kì với 50/50 nước (% thay đổi) 

 

 
2.3 
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Độ chống gỉ D1743 Đạt 

Độ rò rỉ ổ ổ trục bánh xe (g) D4290 4.0 

Độ rửa trôi (% hao hụt) D1264 1.0 

Ăn mòn tấm đồng D4048 1b 

Tính ổn định oxy hóa (PSI drop) D942 5 

Tách dầu (% hao hụt) D1742 0.2 

Ăn mòn 4 bi (mm). D2266 0.04 

Tải hàn dính 4 bi (kg) D2596 500 

Trị số chịu tải ăn mòn (kgf) D2596 62 

Khả năng chịu tải Timken OK (kg) D2509 27.22 

Thông số kĩ thuật dầu gốc:   

• Độ nhớt động học ở 40oC 

• Độ nhớt động học ở 100oC 

• Chỉ số độ nhớt 

D445 
D445 

D2270 

180-240 
16.5-19.0 

Min 90 

 

 

 

 


