
                                 

จุดเดน่ของผลติภัณฑ ์

- PERFORMA SUPER SYNTHETIC : เป็นผลิตภัณฑ์น ้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซินสังเคราะห์ “Next Generation Lubricant”  
ชนิดเกรดรวม (Multigrade) SAE 0W-30  คุณภาพเหนือกว่ามาตรฐานสูงสุด API SN / ILSAC GF-5 และมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์ชั น
น้า  ผลิตจากน ้ามันหล่อลื่นพื นฐานสังเคราะห์คุณภาพสูง และ สารเพิ่มคุณภาพพิเศษเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดท่ีพัฒนาขึ น เพื่อให้ไดก้าร
ประหยัดน ้ามันเชื อเพลิงท่ีเหนือกว่า ค้านึงถึงสิ่งแวดล้อม ปกป้องเครื่องยนต์และเทอร์โบชาร์จได้อย่างดีเยี่ยม และรองรับการใช้งานกับ
รถยนต์ในอนาคตท่ีมีมลพิษไอเสียต่้า รถยนต์รุ่นใหม่ที่ใช้น ้ามันเชื อเพลิงเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ท่ีมากถึง E85, CNG หรือ LPG   

คุณสมบัตพิิเศษ 

-  ช่วยประหยัดน ้ามันเชื อเพลิงได้เหนือกว่า และยังคงการประหยัดเชื อเพลิงไว้ไดแ้ม้จะใช้งานไปแล้ว   
-  หล่อลื่นไดด้ีในทุกช่วงอุณหภูมิ   ป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้ดีในทุกสภาพการใช้งานแม้ในขณะที่สตาร์ทเครื่อง  ให้อัตราเร่ง 
 และการตอบสนองของเครื่องยนต์ท่ีดีเยี่ยม 
-  ทนต่อการท้าลายของความร้อนและออกซิเจนได้สูงกว่าน ้ามันหล่อลื่นท่ัวไป จึงช่วยป้องกันการอุดตันของไส้กรองและการเกิดโคลนใน
 น ้ามันได้อย่างดีเยี่ยม  และลดการเกิดคราบสกปรกท่ีเทอร์โบชาร์จ 
-  เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดคราบสกปรกท่ีลูกสูบ  และรักษาชิ นส่วนของเครื่องยนต์ให้สะอาดอยู่เสมอ 
-  ป้องกันการเกิดฟอง  ไม่ท้าให้ซีลบวมหรือหดตัว  และป้องกันการเกิดสนิมในเครื่องยนต์ท่ีอาจเกิดขึ นจากการใช้เชื อเพลิง E85 
-  อายุการใช้งานยาวนานกว่าน ้ามันหล่อลื่นท่ัวไป   และช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องกรองไอเสีย 

ลักษณะการใช้งาน 

-  ใช้ได้ดีกับรถ Flexible Fuel Vehicles (FFV)  รถยนต์เครื่องยนต์เบนซินทุกชนิด โดยเฉพาะรถยนต์สมรรถนะสูง ซึ่งใช้เทคโนโลยีปัจจุบัน
 หรืออนาคต ตลอดจนรถยนต์น้าเข้า (Imported Car) ทุกชนิด รถยนต์ท่ีต้องการการประหยัดน ้ามันเชื อเพลิง รถ SUV รถ MPV รถ
 กระบะงานเบา และรถยนต์น่ังส่วนบุคคล 

 หมายเหตุ : การเลือกใช้เบอร์ความหนืดของน ้ามันหล่อลื่นควรศึกษาจากคู่มือของรถยนต์หรือจากค้าแนะน้าของผู้ผลิตรถยนต์  

มาตรฐานอ้างอิง 

-  ILSAC GF-5          -  API SN / SN-RC (API SN with Resource Conserving) 

คุณสมบัตจิ าเพาะ 

 
- Viscosity @ 100 oC, cSt 
- Viscosity Index 
- Cold-cranking Simulator, @ -35 oC, cP 
- Flash Point, (COC), oC 
- Pour Point, oC 

 SAE 0W-30 
10.3 
185 
4,770 
228 
-45 
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จุดเดน่ของผลติภัณฑ ์

- PERFORMA SUPER SYNTHETIC : เป็นผลิตภัณฑ์น ้ามันหล่อล่ืนเครื่องยนต์เบนซินสังเคราะห ์ “Next Generation 
Lubricant”  ชนิดเกรดรวม (Multigrade) SAE 0W-40  ผลิตจากน ้ามันหล่อล่ืนพื นฐานสังเคราะห์คุณภาพสูง และ สารเพิ่ม
คุณภาพพิเศษเทคโนโลยีล่าสุดที่พัฒนาขึ นโดยเน้นการประหยดัน า้มันเชื อเพลิง คา้นึงถงึส่ิงแวดลอ้ม  และรองรับการใชง้าน
กับรถยนต์ EURO 4 ที่มีมลพิษไอเสียต่้า คุณภาพเหนือกวา่มาตรฐานสูงสุด API SN, มาตรฐานยโุรป  และมาตรฐานผู้ผลิต
รถยนต์ชั นน้าของยุโรป   

คุณสมบัตพิิเศษ 

-  ช่วยประหยัดน ้ามันเชื อเพลิงไดม้ากกวา่  และอายุการใช้งานยาวนานกว่าน า้มันหล่อล่ืนท่ัวไป 
-  ทนต่อการท้าลายของความร้อนและออกซิเจนได้สูงกว่าน า้มันหล่อล่ืนทั่วไป จึงช่วยป้องกันการอดุตันของไส้กรอง  และการ
เกิดโคลนในน า้มันได้อยา่งดีเยี่ยม 

-  เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกนัการเกดิคราบสกปรก  และรักษาชิ นส่วนของเครื่องยนต์ให้สะอาดอยู่เสมอ 
-  หล่อล่ืนได้ดีในทุกชว่งอุณหภูมิ   ป้องกันการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้ดีในทุกสภาพการใชง้านแมใ้นขณะท่ีสตาร์ทเครื่อง    
ให้อัตราเร่ง และการตอบสนองของเครื่องยนต์ทีด่ีเยีย่ม 

-  ลดปัญหาการกินน ้ามันเครื่อง  ไม่ท้าให้ซีลบวมหรือหดตัว 
-  ยืดอายุการใชง้านของเครื่องกรองไอเสีย 

ลักษณะการใช้งาน 

- ใช้ได้ดีกับรถยนต์เครื่องยนต์เบนซินทุกชนิด โดยเฉพาะรถยนตส์มรรถนะสูง ซึ่งใชเ้ทคโนโลยีปัจจุบันหรืออนาคต ตลอดจน
รถยนต์น้าเข้า (Imported Car) ทุกชนิด  รถยนต์ที่ต้องการการประหยัดน ้ามันเชื อเพลิง  และใช้ได้กับรถยนตเ์ครื่องยนต์
เบนซินที่ต้องการน า้มันที่มคีุณภาพต่้ากวา่ เช่น API SL, SJ, SH และ SM เป็นต้น 

มาตรฐานอ้างอิง 

-   API SN -  ILSAC GF-4  
-  ACEA A3/B3      -  MB 229. 1 

คุณสมบัตจิ าเพาะ 

 
- Viscosity @ 100 oC, cSt 
- Viscosity Index 
- Cold-cranking Simulator, @ -35 oC, cP 
- Flash Point , (COC) , oC 
- Pour Point , oC 

 SAE 0W-40 
13.1 
183 

5,820 
242 
-54 

 
 
 

                                   PRODUCT DATA SHEET 

PERFORMA SUPER SYNTHETIC 

Supreme Quality Fully Synthetic Gasoline Engine Oil 
 

Product no. AL-G-14, Rev. 00-54 
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