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MÔ TẢ
Kixx Therm AB 20 là một dầu truyền nhiệt tổng hợp, phù hợp 
để sử dụng trong rất nhiều quy trình công nghiệp. GS Therm AB 
20 được sản xuất từ Alkyl Benzene Mạch thẳng và dầu gốc chất 
lượng cao của GS Caltex. Sản phẩm thể hiện được tính bền nhiệt 
và tính bền ôxy hóa vượt trội ở nhiệt độ cao.

ỨNG DỤNG
Kixx Therm AB 20 được khuyên dùng ở dải nhiệt độ từ -10~+300˚C 
và có thể được sử dụng trong các nhà máy nhuộm, hệ thống gia 
nhiệt trong các nhà máy hóa chất, hệ thống ép đùn, các nhà máy 
giấy và bột giấy và nhiều hệ thống gia nhiệt khác.

TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT
•  KS M 2501
•  GB 23971-2009

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG
•  Tính bền ôxy hóa vượt trội cho phép sử dụng trong thời gian dài 
   ở  nhiệt độ cao. 
•  Công nghệ chống gỉ và chống ăn mòn vượt trội giúp bảo vệ hệ 
   thống đang sử dụng.
•  Tính bền nhiệt vượt trội và giảm thiểu sự hình thành cặn dầu.
•  Tăng tuổi thọ của thiết bị bằng cách giảm thiểu sự hình thành 
   cặn dầu và chất bị ôxy hóa.
•  Hiệu suất hoạt động vượt trội ở nhiệt độ thấp cho phép sử dụng 
   ở nơi có khí hậu lạnh.
•  Có thể sử dụng ở dạng hỗn hợp với dầu khoáng hoặc dầu truyền  
   nhiệt alkyl benzene loại khác.

CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH

XỬ LÝ VÀ BẢO QUẢN
•  Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời, bảo quản ở nơi mát và 
khô ráo.
•  Đậy nắp khi bảo quản ở ngoài trời để tránh nước mưa hoặc các 
chất khác lẫn vào sản phẩm.
•  Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Phiếu An toàn Hóa 
chất (MSDS).

ISO VG 32, 46

Kixx Therm
Dầu Truyền Nhiệt Công Nghiệp

MÔ TẢ
Kixx Therm là dầu truyền nhiệt được sản xuất từ dầu gốc pa-ra-fin 
tinh lọc từ dầu mỏ, bền nhiệt, được pha chế để làm dầu truyền nhiệt 
cho các hệ thống truyền nhiệt tuần hoàn cưỡng bức kín và hở.

ỨNG DỤNG
Có thể sử dụng cho hệ thống truyền nhiệt trong các thiết bị sấy 
công nghiệp, ngành công nghiệp cao su và chất dẻo, hệ thống gia 
nhiệt của bể chứa nhựa đường và dầu FO, hệ thống xử lý, chế biến 
và đóng hộp thực phẩm, hệ thống gia nhiệt trong phân xưởng, 
nhà máy sản xuất xà phòng , nhựa, keo phẩm nhuộm, sơn, dược 
phẩm, nhà máy sản xuất gỗ ván  ép các loại, hệ thống gia nhiệt và 
sấy trong nông nghiệp, hệ thống xử lý hóa chất dầu, mỡ và sáp.
•  Đảm bảo cho hệ thống hở hoạt động tốt ở nhiệt độ lên tới 200°C
•  Đảm bảo cho hệ thống kín (có lớp màng phân cách bằng dầu  
   nguội hay khí trơ) hoạt động với nhiệt độ dầu lên đến 320°C.
Để hệ thống kín hoạt động ổn định lâu dài ko có sự cố, nên giới 
hạn nhiệt độ tối đa trên bề mặt tiếp xúc với dầu của thiết bị cấp 
nhiệt ở 340°C.
Khi vận hành, dầu truyền cần phải tuần hoàn cưỡng bức.

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG
Hiệu suất truyền nhiệt tối đa.
Các đặc tính truyền nhiệt tuyệt vời giúp dầu tuần hoàn dễ dàng 
và truyền nhiệt hiệu quả
Chống hình thành cặn bám
Khả năng bền ôxi hóa và bền nhiệt rất cao của dầu giúp chống 
sinh ra cặn bùn và cặn các bon, do đó kéo dài thời gian sử dụng 
của dầu.
Thiết bị khởi động nhanh
Tính năng lưu thông ở nhiệt độ thấp cho phép dầu tuần hoàn 
nhanh chóng.

Kinh tế khi vận hành ở áp suất thấp
Áp suất hơi thấp ở nhiệt độ cao giúp giảm thiểu sự bay hơi, hạn 
chết hiện tượng tạo nút khí và xâm thực bơm, cho phép vận hành 
hữu hiệu khi áp suất hệ thống nhỏ. Vì vậy không cần dùng thiết bị 
trao đổi nhiệt và hệ thống ống chịu áp lực cao đắt tiền

CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH

Cấp độ nhớt ISO

Tỷ trọng tại 15˚C, kg/l 

Độ nhớt động học tại 40°C (mm²/s) 

Độ nhớt động học tại 100°C (mm²/s) 

Chỉ số độ nhớt                

Ăn Mòn Đồng, 100˚C/3hr

Điểm chớp cháy (COC), ˚C

Quy cách đóng gói 

32    

0.861

30.28

5.236

103

1a

230

200 

46 

0.867

43.27

6.6

104

1a

238

200

Kixx Therm 
AB 20

Tỉ trọng, kg/L ở 15˚C

Độ nhớt động học, mm2/giây ở 40˚C 

Độ nhớt động học, mm2/giây ở 100˚C

Độ nhớt động học, mm2/giây ở 200˚C

Độ nhớt động học, mm2/giây ở 300˚C

Điểm rót, °C

Chỉ số axit toàn phần (TAN), mgKOH/g             

Điểm chớp cháy, °C

Điểm bốc cháy, °C

Sản phẩm cất 5%, °C

Sản phẩm cất 95%, °C

Khối lượng phân tử

Nhiệt độ màng dầu tối đa, °C

Nhiệt độ vận hành cao nhất, °C

Bao bì (Lít) 

0.8568

20.4

4.03

1.17

0.65

-33

0.00

218

379

337

473

359

360

320

200
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Dầu truyền nhiệt tổng hợp Alkyl Benzene Mạch thẳng
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