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Q8 Formula Special D1 5W-30 
Dầu tổng hợp toàn phần động cơ xe ô tô Dexos 1 Gen 2. 
 
 
Mô tả sản phẩm 

• Q8 Formula Special D1 5W-30 là loại dầu động cơ xe ô tô tổng hợp ưu việt, tiết kiệm 
nhiên liệu tới 2%. Nó đặc biệt giúp cho động cơ sạch, đảm bảo hoạt động đáng tin cậy 
dưới nhiệt độ và áp suất vận hành cao. Nó được phát triển cho các động cơ GM mới 
nhất yêu cầu thông số kỹ thuật Dexos 1 Gen 2, cho các khoảng thời hạn thay dầu bình 
thường và mở rộng. 

 
Ứng dụng sản phẩm 

• Q8 Formula Special D1 5W-30 được thiết kế cho xe ô tô chở khách và xe thương mại 
với động cơ xăng hút khí thông thường hoặc tăng áp yêu cầu dầu động cơ SAPS thấp. 
dầu tương thích ngược với động cơ GM Opel yêu cầu thông số kỹ thuật dầu động cơ 
GM Dexos 1 và GM-LL-A-025. 
 

Thông số kỹ thuật và phê duyệt  
§ API SP/ SN Plus/ SN 
§ Ford M2C 946-A/ M2C 961 
§ GM Dexos1 Gen2 
§ ILSAC GF-5/ GF-6 

 

 
Tính chất 

 Phương thức Đơn vị Đặc trưng 
Mật độ, 15 °C D 4052 g/ml 0,848 
Cấp độ nhớt - - SAE 5W-30 
Độ nhớt động học, 40 °C D 445 mm²/s 62.9 
Độ nhớt động học, 100 °C D 445 mm²/s 11.2 
Chỉ số độ nhớt D 2270 - 174 
Độ nhớt biểu kiến, -30 ° C D 5293 mPa.s 3900 
Điểm đổ D 97 °C -36 
Điểm chớp cháy, COC D 92 °C 210 
Độ tro D 874 % mass 0.9 

 
Lợi ích sản phẩm 

• Làm sạch động cơ vượt trội, tăng độ bền động cơ. 
• Công thức tương thích LSPI (Low-Speed Pre-Iginition) cho động cơ xăng tăng áp. 
• Tiết kiệm nhiên liệu. 
• Bảo vệ động cơ khỏi gỉ và ăn mòn. 
• Bảo vệ động cơ hoàn hảo trong mọi điều kiện hoạt động 


