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MB 229.3, VW 502.00/505.00 ĐƯỢC KHUYẾN CÁO 

Kixx PAO A3/B4
Dầu động cơ chạy xăng mang 
lại trải nghiệm lái xe đẳng cấp số một

Ô TÔ  |   XE CHỞ KHÁCH   |  CAO CẤP

MÔ TẢ
Dầu động cơ cao cấp, được pha chế trên công nghệ dầu gốc tổng 
hợp và phụ gia tiên tiến sử dụng cho tất cả các loại động cơ xe 
hơi, xe tải hạng nhẹ sử dụng nhiên liệu xăng và nhiên liệu dầu 
diesel. Đảm bảo tối ưu hóa cho công suất động cơ.

ỨNG DỤNG
••  Tất cả các loại động cơ xăng, diesel hạng nhẹ. 
••   Khuyến cáo sử dụng cho động cơ xăng, diesel RV và SUVs
   (Sport Utility Vehicles)
••  Các loại động cơ loại phun nhiên liệu trực tiếp
••  Các loại động cơ có gắn turbo tăng áp

TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT
••  ACEA A3/B4-16, API SN
••  MB 229.3, VW 502.00/505.00 Được khuyến cáo

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG
Kéo dài tuổi thọ động cơ
Dải nhiệt độ rộng hơn của dầu gốc tổng hợp đảm bảo độ nhớt 
của dầu trong công dụng giảm ma sát khi khởi dộng máy và cung 
cấp đầy đủ dầu bôi trơn tối đa trong quá trình hoạt động của 
máy ở nhiệt độ cao. Công nghệ phụ gia chống mài mòn hiệu quả, 
giảm tối thiểu sự mài mòn thiết bị ngay cả trong các loại van tinh 
vi nhất, kể cả những van biến động.

Tối ưu hóa công suất động cơ
Chất tẩy rửa kim loại và hệ phụ gia phân tán giúp kiểm soát các 
bề mặt ma sát hoàn hảo, bảo vệ tuyệt đối các bề mặt, xéc-măng, 
bạc ắc, pít tông. Động cơ hoạt động êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Tiết kiệm nhiên liệu
Dầu gốc tổng hợp có tính bền nhiệt rất cao, ổn định ở mọi điều 
kiện nhiệt độ khắc nghiệt giúp dầu ít bốc hơi.

Kéo dài tuổi thọ thiết bị
Dầu có hệ phụ gia chống  mài mòn đặc biệt luôn hình thành 
một lớp màng bao phủ lên các bề mặt chi tiết, bảo vệ các bề mặt 
chuyển động ngay cả trong điểu kiện vận hành với tải trọng nặng.
Giảm thiểu các tác hại môi trường
Công nghệ phụ gia tiên tiến giúp dầu có hàm lượng phốt pho và 
lưu huỳnh thấp, giảm sự hình thành tro và ít tác động đến môi 
trường.

CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH

Độ SAE

Tỉ trọng, kg/L ở 15˚C

Độ nhớt, mm²/s @ 40°C

Độ nhớt, mm²/s @ 100°C

Chỉ số độ nhớt

Điểm rót °C

Điểm chớp cháy, °C

Bao bì (Lít)

0W-30

0.846

68.16

12.01

175

-42

232

1,4T,200

5W-30

0.855

66.19

11.15

162

-45

232

1,4T,200

0W-40

0.847

88.75

13.25

182

-51

232

1,4T,200                                                                        

5W-40

0.856

88.17

14.47

176

-45

232

1,4T,200                                                                        


