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ROADMASTER GOLD 
SAE 10W40 - API SN/CF 

ROADMASTER GOLD là dầu động cơ xăng và diesel 4 thì chất lượng cao, được pha chế từ dầu 

gốc bán tổng hợp cùng với phụ gia chọn lọc cao cấp, phù hợp cho các loại động cơ hút khí tự 

nhiên và tăng áp (turbo) sử dụng công nghệ phun nhiên liệu hiện đại làm việc với tốc độ cao. 

TÍNH NĂNG: 

- Giảm ma sát, chống mài mòn, tối ưu công suất, tăng tuổi thọ động cơ. 

- Tẩy rửa và phân tán hiệu quả chống cặn bẩn, muội than. 

- Màng dầu bôi trơn bền vững hơn, bảo vệ động cơ ở nhiệt độ cao tốt hơn. 

- Độ linh động cao ở nhiệt độ thấp, dễ dàng khởi động. 

- Độ nhớt đạt chuẩn, giúp động cơ vận hành ổn định, giảm tiếng ồn, tiết kiệm nhiên 

liệu. 

- Kéo dài thời gian thay dầu, tiết kiệm chi phí. 

THÀNH PHẦN: 

 Dầu gốc bán tổng hợp và phụ gia. 

ĐẶC TÍNH KĨ THUẬT: 

- Cấp độ nhớt: SAE 10W40. 

- Cấp hiệu năng: API SN/CF. 

- Thông số kĩ thuật: 

Thông số Phương pháp Giới hạn 

Độ nhớt động học ở 100oC (cSt) ASTM D445 12.5 - <16.3 

Chỉ số độ nhớt ASTM D2270 Min 120 

Trị số kiềm tổng (TBN) (mgKOH/g) ASTM D2896 Min 10.0 

Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC) (oC) ASTM D92 Min 210 

Tổng hàm lượng kim loại (Ca, Mg, Kẽm) (%m) ASTM D4951 Min 0.1 

ỨNG DỤNG:  

ROADMASTER GOLD được khuyến cáo sử dụng cho động cơ của các loại xe ôtô đời 

mới sử dụng nhiên liệu xăng hoặc diesel yêu cầu dầu có cấp chất lượng API SN/CF 

hoặc thấp hơn. 

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, … 


