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Bảng thông số kỹ thuật 

PV CUTTING OIL 

Dầu gia công kim loại hòa tan 

PV CUTTING OIL là dầu gia công kim loại cao cấp được pha chế từ dầu khoáng tinh 

chế và phụ gia đặc biệt. Dầu có khả năng hòa tan trong nước tạo thành chất lỏng gia 

công kim loại đa dụng: làm mát, bôi trơn, chống gỉ và kháng khuẩn. 

Lĩnh vực sử dụng 

Dầu PV CUTTING OIL được sử dụng trong 

các quá trình gia công kim loại như khoan, 

phay, cưa, bào, tiện, mài… cho cả thép 

carbon và kim loại màu. 

Tính năng, ưu điểm và lợi ích 

• Hòa tan dể dàng, bền nhũ, tạo bọt thấp 

• Làm mát và bôi trơn tuyệt vời 

• Bảo vệ chống gỉ tuyệt vời 

• Đảm bảo độ bóng các chi tiết gia công 

• Không gây mùi 

• Tiết kiệm chi phí bảo trì hệ thống: tuổi thọ 

dầu cao, kéo dài tuổi thọ của máy móc, công 

cụ và hoạt động hiệu quả. 

Pha chế 

Dầu PV CUTTING OIL được thêm từ từ vào 

nước (không làm ngược lại) và khuấy trộn 

cho đến khi chất lỏng được nhũ hóa hoàn 

toàn. 

Nồng độ khuyến cáo 

Nồng độ thay đổi phụ thuộc vào chủng loại 

thiết bị, vật liệu của vật gia công, vật liệu của 

dao cụ, chế độ cắt gọt, hình thức gia công, độ 

cứng của nước và yêu cầu chống rỉ. 

Phù hợp với điều kiện của mình, các cơ sở 

sản xuất phải tìm ra nồng độ tối ưu và luôn 

duy trì nồng độ để đảm bảo chất lượng 

của sản phẩm . 

    Thông thường pha theo các tỷ lệ dưới đây: 

 

  

.Chống rỉ tốt: ≥5%  

.Mài: 2-3%  

• Gia công khác:  

- Kim loại màu: 3-5% 

- Cán thép nguội: 2-3% 

- Trên sắt: 5% 

- Máy CNC: 10% 

Sức khỏe và an toàn 

Dầu PV CUTTING OIL không gây nguy 

hại đối với sức khỏe và an toàn. Vui lòng 

tham khảo “Phiếu an toàn hàng hóa” 

(MSDS) của sản phẩm. 

Bảo vệ môi trường 

Không thải bỏ dầu nhớt đã qua sử dụng ra 

ngoài môi trường: cống rãnh, đất, nước. 

Hãy gom dầu thải chuyển cho các đơn vị 

chức năng xử lý. 

Bảo quản 

Tồn trữ ở nơi khô ráo thoáng mát, dưới 

60oC, có mái che. Không để dầu gần nơi có 

nguy cơ cháy nổ. 

Dầu bảo quản sau 6 tháng phải kiểm tra lại 

trước khi sử dụng. 

Đóng gói: 18 lít & 209 lít 
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Đặc tính kỹ thuật 

Tên chỉ tiêu Phương pháp PV CUTTING OIL 

Độ nhớt động học ở 40oC ASTM D445 46,5 

PH ở 5%, min - 9,0 

Điểm chớp cháy COC, oC, min ASTM D92 220 

Tỷ trọng ở 15oC ASTM D1298 0,875 

Nhũ tương 5% trong nước có đặc 

tính 

- Dạng nhũ tương hòa tan 

- Ăn mòn gang thép, đồng 

- Ăn mòn nhôm, hợp kim nhôm 

- Thử nghiệm ăn mòn phôi thép 
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Trắng sữa 

0 

0 

                      <5% 

Các đặc tính trên đây là các giá trị tiêu biểu đã được chấp nhận trong sản xuất, có thể được thay đổi để phù hợp 

với yêu cầu của khách hàng. 


