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ROCK DRILL OIL 
ROCK DRILL OIL là dầu máy khoan đá cao cấp được sản xuất từ dầu khoáng tinh chế cao 

và phụ gia chịu cực áp, chống mài mòn và chống oxy hóa cao cấp, dùng bôi trơn cho các 

thiết bị khoan đá khí nén và các dụng cụ sử dụng khí hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt. 

TÍNH NĂNG VÀ ƯU ĐIỂM: 

- Màng dầu bền, chịu cực áp cao và giúp thiết bị chống va đập tốt. 

- Giảm ma sát, chống mài mòn hiệu quả trong vận hành, tiết kiệm chi phí thay thế, 

bảo trì thiết bị. 

- Tính ổn định về nhiệt và chống oxy hoá tuyệt vời, hạn chế cặn bẩn. 

- Chống gỉ sét, chống ăn mòn, hạn chế hư hỏng thiết bị. 

- Khả năng bám dính cao, hạn chế hao hụt và tuổi thọ dầu cao giúp kéo dài chu kỳ 

sử dụng, tiết kiệm chi phí. 

TIÊU CHUẨN ĐÁP ỨNG: ISO 6743 – 11 class P 

THÔNG SỐ KĨ THUẬT: 

Thông số ASTM ISO 68 ISO 100 ISO 320 ISO 460 

Độ nhớt động học ở 40oC (cSt) D445 61.2–74.8 90-110 288-352 414-506 

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

Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (oC) D92 Min 210 Min 240 Min 240 Min 240 

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

Nhiệt độ đông đặc (oC) D97 Max -15 Max -15 Max -15 Max -15 

ỨNG DỤNG: 

- ROCK DRILL OIL phù hợp cho các loại máy khoan, búa sử dụng khí nén trong ngành 

khai thác đá. 

- ROCK DRILL OIL còn sử dụng cho các loại máy công cụ, khoan, búa, máy dầm đất, 

máy đóng cọc, máy tán đinh, máy khoan phá bê tông… trong công nghiệp và xây 

dựng. 

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, … 


