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IRIX HP - CSXM 462 
 

MỠ BÔI TRƠN CHẤT LƯỢNG CAO 
 

DIỄN GIẢI 
 

RIX HP – CSXM 462 là mỡ gốc khoáng, kháng nước, chịu cực áp chứa phụ gia làm 
đặc phức calcium sulfonate thích hợp bôi trơn cho các ứng dụng có nhiệt độ hoạt 
động rộng. 
 

ƯU ĐIỂM 
 

• Bảo vệ chống ăn mòn cực tốt.  
• Độ bền trượt cắt và bền nhiệt tuyệt hảo 
• Tính năng kháng nước tuyệt vời. 
• Tính năng chịu cực áp và chống mài mòn hiệu quả. 
• Đặc tính chống oxi hóa và chống ăn mòn tốt ngay cả khi có sự hiện diện của 

nước biển 
• Độ tiêu hao mỡ trong quá trình sử dụng thấp 
• Bền ở nhiệt độ cao. 

 
 

 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

 

Thông số kỹ thuật tiêu biểu Phương Pháp thử IRIX HP - CSXM 462 

Chất làm đặc   Phức Canxi Sulphonat 
Dầu gốc   Dầu gốc khoáng 
Kết cấu   Nhãn có tính bám dính 
Màu sắc Ngoại quan Màu nâu 
Cấp NLGI  ASTM D217 2 
Nhiệt độ nhỏ giọt ASTM D 566 310 °C 
Độ nhớt dầu gốc ở 40°C ASTM D7152 460 cSt 
Độ xuyên kim ở 25°C  ASTM D 217 265 - 295 
Tải trọng hàn dính, Kgf ASTM 2596 500 
Đặc tính chống rỉ SKF -emcor ASTM D 6138 0-0 

Nhiệt độ làm việc   -25 °C đến +180 °C (không quá 
+220 °C) 

 
*Những giá trị trên chỉ mang tính chất tiêu biểu, trong quá trình sản xuất 
các giá trị này có thể thay đổi trong giới hạn cho phép của nhà sản xuất 
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ỨNG DỤNG 
 

IRIX HP – CSXM 462 có ứng dụng như mỡ đa dụng chịu cực áp được khuyến cáo 
sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực công nghiệp hoạt động ở nhiệt độ cao và ẩm 
ướt.  
 
Thích hợp bôi trơn cho các thiết bị trong nhà máy thép như thiết bị đúc liên tục, các 
khớp nối, máy tạo dao động, con lăn, máy thổi ... 
 
Cũng thích hợp sử dụng bôi trơn cho các thiết bị trong ngành khai khoáng mỏ như 
máy nghiền, băng tải, máy khoan... 
 
Khả năng chịu tải cực cao và tính năng kháng nước tuyệt vời, Irix HP -CSXM 462 là 
sự lựa chọn hoàn hảo cho các ứng dụng vận hành dưới điều kiện tải nặng trong ở 
nhiệt độ cao hoặc ẩm ướt và ăn mòn. 
 
 
Các thông số kỹ thuật trên đây là các số liệu tiêu biểu, các thông số chính xác sẽ xác định tại thời điểm giao hàng, phù 
hợp với các điều kiện chung về mua hàng và bảo đảm. 
Các đặc tính kỹ thuật chung của các sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi để đem lại cho khách hàng những lợi ích 
cho việc phát triển kỹ thuật. Bảng dữ liệu an toàn của sản phẩm hiện có sẵn trên  
www.motul.com. 


