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Q8 Formula Special D1 FE 0W-20 
Dầu động cơ xe ô tô khách Dexos1 Gen2 tổng hợp toàn phần 
 
 
Mô tả sản phẩm 

• Q8 Formula Special D1 FE 0W-20 là loại dầu động cơ xe ô tô khách tổng hợp 100% 
ưu việt. Tiết kiệm nhiên liệu tới 2.6% và mở rộng khoảng thời gian thay dầu. Sản phẩm 
đảm bảo độ sạch động cơ tốt nhất trong phân khúc, giúp tăng độ bền của động cơ. Sản 
phẩm hoàn toàn tương thích với nhiên liệu sinh học và đặc biệt được phát triển cho các 
xe GM Opel yêu cầu thông số kỹ thuật Dexos1 Gen2. 
 

Ứng dụng sản phẩm 
• Q8 Formula Special D1 FE 0W-20 được thiết kế cho động cơ xăng GM Opel mới nhất. 

Sản phẩm phù hợp với các động cơ yêu cầu API SP / SN Plus / SN, ILSAC GF-5. Dầu 
động cơ đáp ứng được các yêu cầu của xe GM Opel có thông số kỹ thuật Dexos1 Gen2. 
 

Thông số kỹ thuật và phê duyệt  
§ API SP / SP-RC / SN Plus / SN 
§ Ford M2C 947-A 
§ Ford M2C 962-A1 
§ GM Dexos1 Gen2 
§ ILSAC GF-5 / GF-6A 
§ Chrysler MS-6395 

 

 
Lợi ích sản phẩm 

• Làm sạch động cơ vượt trội, tăng độ bền động cơ. 
• Độ bền màng dầu vượt trội ngăn ngừa mài mòn động cơ. 
• Cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu. 
• Khả năng kéo dài khoảng thời gian xả. 
• Công nghệ dẫn đầu thế giới. 

 
Tính chất 
  

Phương thức Đơn vị Đặc trưng 
Mật độ, 15 °C D 4052 g/ml 0,848 
Cấp độ nhớt - - SAE 0W-20 
Độ nhớt động học, 40 °C D 445 mm²/s 44 
Độ nhớt động học, 100 °C D 445 mm²/s 8.3 
Chỉ số độ nhớt D 2270 - 170 
Độ nhớt biểu kiến, -35 ° C D 5293 mPa.s 6000 
Điểm đổ D 97 °C -46 
Điểm chớp cháy, COC D 92 °C 210 
Độ tro Sulfated D 874 % mass 0.9 
 
Các số liệu trên không phải là một đặc điểm kỹ thuật. Đó là những số liệu điển hình thu được 
trong sản xuất. 


