
 
 

PAO 0W40 
100% PAO(Poly Alpha Olefin) GASOLINE AND DIESEL ENGINE OIL 

 
Mô tả sản phẩm 

 
 

Các ứng dụng 

 
 

Các tính năng và lợi ích tiềm năng 

 
 

Cấp hiệu suất 

 
 

Thuộc tính tiêu biểu 
Chỉ tiêu          PP thử Unit Chỉ sô  

Trọng lượng riêng  ASTM D1298 - 0.844 
Chỉ số độ nhớt 40℃ ASTM D445 cSt 79.7 

 100℃ ASTM D445 cSt 14.0 
Chỉ số độ nhớt  ASTM D2270 - 182 
Điểm chớp cháy  ASTM D92 ℃ 246 
Điểm đông đặc  ASTM D97 ℃ -42.5 
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This lubricant used as recommended and for the application for which it has been designed does not present any particular risk. 
A material safety data sheet is obtainable via your commercial adviser. 

S-OIL SEVEN PAO 0W40 được sản xuất bởi 100% PAO (Poly Alpha Olefin), phù hợp cho xe ô tô chở khách được trang 
bị động cơ xăng, diesel và LPG được trang bị sau các thiết bị xử lý như EGR, DPF. Nó cung cấp sự ổn định rất tốt, dễ dàng 
khởi động trong điều kiện lạnh và bảo vệ động cơ hoàn toàn. 

Tất cả các xe có động cơ xăng, diesel ô tô hoặc LPG 

Xe có DOHC, tăng áp, hệ thống phun trực tiếp, bộ chuyển đổi xúc tác 

Xe diesel được trang bị các thiết bị sau xử lý bao gồm EGR, DPF 

Dầu gốc PAO cung cấp tính lưu động ở nhiệt độ thấp tuyệt vời, ổn định oxy hóa và ổn định nhiệt 

Dầu động cơ với hàm lượng phốt pho, lưu huỳnh, tro lưu huỳnh thấp này sẽ kéo dài tuổi thọ cho động cơ, giảm khí 

thải sau khi xử lý các thiết bị bao gồm bộ lọc hạt diesel 

Khả năng chống sự cố trong điều kiện vận hành nóng đảm bảo bảo vệ động cơ hoàn toàn trong điều kiện khắc nghiệt

Đặc tính lưu động cao trong điều kiện cực lạnh và dễ dàng khởi động. 

S-OIL 7 PAO, tính năng làm sạch tuyệt vời và ổn định giúp giảm và loại bỏ bụi bẩn và cặn tích tụ 

ACEA : C3 

API : API SN/CF 

Mercedes-Benz : MB 229.51 / 229.31 

BMW : BMW Long Life-04 

Volkswagen : VW 502.00/505.00 


