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Độ nhớt SAE

Tỉ trọng, kg/L ở 15˚C

Độ nhớt động học, mm²/s ở 40°C

Độ nhớt động học, mm²/s ở 100°C

Chỉ số độ nhớt

Điểm rót, °C

Điểm chớp cháy, °C

Bao bì (Lít)

10W-40

0.863

101.2

14.8

155

-42

220

0.8,1,200

15W-40

0.871

114.8

14.7

131

-39

242

0.8, 1

Kixx Ultra 4T 
Scooter SL

MÔ TẢ
Kixx Ultra 4T Scooter SN được pha chế từ Công nghệ Tổng hợp 
đáp ứng yêu cầu của các phẩm cấp dầu động cơ hàng đầu tiên 
tiến hiện nay của API SN. Sản phẩm được tối ưu để cung cấp hiệu 
suất dầu động cơ xe tay ga hoàn hảo đặc biệt là để tiết kiệm nhiên 
liệu, giảm hao mòn do ma sát và tăng độ bền.

ỨNG DỤNG
•  Tất cả các loại xe chạy bằng xăng
•  Xe hiệu suất cao được trang bị DOHC, EFI và VVT
•   Động cơ xăng bốn thì trong xe máy
•  Xe Thể thao

TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT
•  API SN
•  5W-40 / 10W-40: JASO MB Được khuyến cáo

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG
Tiết kiệm nhiên liệu
Khả năng ổn định trong phạm vi nhiệt độ rộng của dầu gốc công 
nghệ tổng hợp đảm bảo độ nhớt dầu chính xác để giảm ma sát 
khi khởi động, và cung cấp độ bôi trơn tối đa trong khi vận hành 
ở  nhiệt độ cao.

Công suất động cơ và khả năng bảo trì
Việc giảm khí thổi bằng piston cùng với các đặc tính chống đóng 
cặn của dầu giúp duy trì công suất động cơ và độ sạch, nhờ đó kéo 
dài tuổi thọ của động cơ.

Khoảng thời gian thay dầu
Khả năng chống oxy hóa tuyệt vời và độ bay hơi thấp sẽ kéo dài 
khoảng thời gian thay dầu.

Chống mài mòn ở mọi nhiệt độ
Công thức dầu gốc phi truyền thống tiên tiến kết hợp với hệ 
thống phụ gia hiệu quả cao và phụ gia tăng chỉ số độ nhớt hàng 
đầu mang lại độ trượt ổn định tuyệt vời và bảo vệ chống mài mòn 
tối đa trong điều kiện lái xe ở nhiệt độ cao, tốc độ cao cũng như 
bảo vệ màng dầu nhanh chóng, hiệu quả cao. Sản phẩm cũng 
cung cấp khả năng chống mài mòn thành phần trong quá trình 
khởi động lạnh ở nhiệt độ rất thấp.

CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH

MÔ TẢ
Kixx Ultra 4T Scooter SL được pha chế từ Công nghệ Tổng hợp 
đáp ứng yêu cầu của các phẩm cấp dầu động cơ hàng đầu tiên 
tiến hiện nay của API SL. Sản phẩm được tối ưu để cung cấp hiệu 
suất dầu động cơ xe tay ga hoàn hảo đặc biệt là để tiết kiệm nhiên 
liệu, giảm hao mòn do ma sát và tăng độ bền.

ỨNG DỤNG
•  Tất cả các loại xe chạy bằng xăng
•  Xe hiệu suất cao được trang bị DOHC, EFI và VVT
•   Động cơ xăng bốn thì trong xe máy
•  Xe Thể thao

TIÊU CHUẨN HIỆU SUẤT
•  API SL
•  10W-40 / 15W-40: JASO MB Được phê duyệt

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG
Tiết kiệm nhiên liệu
Khả năng ổn định trong phạm vi nhiệt độ rộng của dầu gốc công 
nghệ tổng hợp đảm bảo độ nhớt dầu chính xác để giảm ma sát 
khi khởi động, và cung cấp độ bôi trơn tối đa trong khi vận hành 
ở  nhiệt độ cao.

Công suất động cơ và khả năng bảo trì
Việc giảm khí thổi bằng piston cùng với các đặc tính chống đóng 
cặn của dầu giúp duy trì công suất động cơ và độ sạch, nhờ đó kéo 
dài tuổi thọ của động cơ.

Khoảng thời gian thay dầu
Khả năng chống oxy hóa tuyệt vời và độ bay hơi thấp sẽ kéo dài 
khoảng thời gian thay dầu.

Chống mài mòn ở mọi nhiệt độ
Công thức dầu gốc phi truyền thống tiên tiến kết hợp với hệ 
thống phụ gia hiệu quả cao và phụ gia tăng chỉ số độ nhớt hàng 
đầu mang lại độ trượt ổn định tuyệt vời và bảo vệ chống mài mòn 
tối đa trong điều kiện lái xe ở nhiệt độ cao, tốc độ cao cũng như 
bảo vệ màng dầu nhanh chóng, hiệu quả cao. Sản phẩm cũng 
cung cấp khả năng chống mài mòn thành phần trong quá trình 
khởi động lạnh ở nhiệt độ rất thấp.

CÁC ĐẶC TÍNH CHÍNH

Kixx Ultra 4T 
Scooter SN

Độ nhớt SAE

Tỉ trọng, kg/L ở 15˚C

Độ nhớt động học, mm²/s ở 40°C

Độ nhớt động học, mm²/s ở 100°C

Chỉ số độ nhớt

Điểm rót, °C

Điểm chớp cháy, °C

Bao bì (Lít)

5W-40

0.849

83.9

14.4

178

-42

222

0.8,1,200

10W-40

0.861

104.8

15.7

159

-42

220

0.8,1,200
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Dầu động cơ chất lượng tốt nhất, 
lựa chọn hoàn hảo cho xe máy tay ga động cơ bốn kỳ (scutơ)
API SN, JASO MB ĐƯỢC KHUYẾN CÁO

Dầu động cơ chất lượng tốt nhất, 
lựa chọn hoàn hảo cho xe máy tay ga động cơ bốn kỳ (scutơ)

API SL, JASO MB ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
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