
Synthetic Water-Resistant Grease 
• การหล่อล่ืนและการปกป้องทีเ่หนือกว่าในยานยนต์, พาวเวอร์สปอร์ต และการใช้งานในอุตสาหกรรมทีม่กีารสัมผสั
กนักบัน า้ 
 

ข้อมูลทัว่ไป 

จาระบีสังเคราะห์สูตรกันน ้ าของ AMSOIL เป็นจาระบีแรงดันสูงสูตรพิเศษ ส าหรับงานเปียก ประกอบด้วย
น ้ ามนัหล่อล่ืนพ้ืนฐานสงัเคราะห์คุณภาพเยีย่ม และสารเติมแต่งแคลเซียม-ซลัโฟเนต คอมเพลก็ซ์ จาระบีกนัน ้ า และมี
ฟิล์มท่ีแข็งแรงเป็นพิเศษ ตา้นทานแรงเฉือน คุณภาพการยึดเกาะและท าให้มี เสถียรภาพในการใชง้าน มนัเป็นสาร
เคลือบกนัน ้ าและละอองน ้ า ท าให้มีความโดดเด่นส าหรับการใชง้านท่ีตอ้งสัมผสักบัน ้ า โคลน หิมะ หรือน ้ าแข็ง 
ไดแ้ก่พวก ATVs, UTVs, รถสโนวโ์มบิล และเรือ 
 

 

คุณประโยชน์ 

สารกนัน า้และละอองน า้ 
ประสิทธิภาพในการท างานท่ีมีการสัมผสักบัน ้ า จาระบีสังเคราะห์สูตรกนัน ้ าของ AMSOIL ไดรั้บการพฒันาสูตรดว้ยสารเคมีท่ีเหนียว และมี
การยึดเกาะเป็นพิเศษ มนัจะจบัตวักนัเม่ือสัมผสักบัน ้ า และเกาะติดกบัพ้ืนผิวโลหะอย่างเหนียวแน่นเม่ือมีการสัมผสักบัน ้ า และช่วยปกป้อง
ส่วนประกอบระหวา่งการสมัผสักบัน ้ า หรือน ้ าท่ีมีแรงดนัสูงเป็นเวลานาน 
 

การป้องกนัการกดักร่อน 
การสัมผสัน ้ าบ่อยๆ หรือเป็นเวลานานจะท าให้เกิดการกดักร่อนเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้เกิดความเสียหายบนพ้ืนผิวของโลหะและส่วนประกอบ
โดยรอบ จาระบีสังเคราะห์สูตรกนัน ้ าของ AMSOIL จะเคลือบพ้ืนผิวของโลหะ และป้องกนัการกดักร่อนทางเคมี ท าให้เหมาะส าหรับการใช้
งานท่ีหลากหลายกบัการสมัผสักบัน ้ า โคลน หิมะ หรือน ้ าแขง็ 

ประสิทธิภาพการรับน า้หนัก และแรงกดสูงสุด 
จาระบีสังเคราะห์สูตรกนัน ้ าของ AMSOIL ปกป้องส่วนประกอบจากการสัมผสัระหวา่งโลหะกบัโลหะ แมใ้นสภาวะงานหนกั และมีสารเติม
แต่งเพ่ิมแรงดนัสูงช่วยป้องกนัการรับน ้ าหนกัต่อเน่ือง หรืออยา่งกระทนัหนั เพ่ือป้องกนัการสึกหรอ 

การเข้ากนัของผลติ AMSOIL กบัผลติภณัฑ์อ่ืน 
จาระบีสังเคราะห์สูตรกนัน ้ าของ AMSOIL สามารถเขา้กนัไดก้บัจาระบีประเภทอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ขอแนะน าว่า เม่ือเปล่ียนจาระบี ควรท า
ความสะอาดอุปกรณ์ดว้ยจาระบีเก่า หรือจาระบีสงัเคราะห์ความหนืดสูง ขณะท่ีอุปกรณ์ก าลงัท างานอยู ่ส าหรับค าถามความเขา้กนัไดข้องจาระบี 
ควรสอบถามไปท่ีตวัแทนจ าหน่าย AMSOIL ของคุณ หรือ AMSOIL INC. 
 

การบ ารุงรักษา  

การรักษาสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีสะอาดเป็นส่ิงส าคญั เม่ือใชจ้าระบีกบัอุปกรณ์ต่างๆ ควรเช็ดส่วนควบของจาระบีใหส้ะอาดก่อนฉีดจาระบี
เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนของส่ิงสกปรก ระวงัไม่ให้มีจาระบีมากเกิน เพราะจะท าให้เกิดความร้อนสะสมในระบบ ควรตรวจเช็คจาระบีเป็น
ระยะๆ และเติมจาระบีตามตารางการบ ารุงรักษาท่ีก าหนดไว ้

 



ข้อแนะน าการใช้งาน  

จาระบีสงัเคราะห์สูตรกนัน ้ าของ AMSOIL ไดรั้บการรับประกนัมาตราฐานคุณภาพสูงจาก Nation Lubrication Grease Institute (NLGI) ส าหรับ
การใช้งานกับลูกปืนลอ้ (GC) และ เพลารถ (LB) อาจจะใช้งานกับลูกปืนลอ้รถยนต์ เพลารถยนต์ หรือช้ินส่วนอ่ืนๆ ท่ีตรงตามมาตราฐาน 
NLGI#2 GC หรือ LB  

 
ข้อมูลน า้มนัเคร่ืองของ AMSOIL ทางเทคนิค 
 

TYPICAL TECHNICAL PROPERTIES 

Synthetic Water-Resistant Grease (GWR) 

 
GWR 

NLGI GC-LB 
Requirements 

Thickener Type 
Calcium-Sulfonate 

Complex 
NR* 

NLGI Consistency Grade 2 NR* 

NLGI Performance Grade GC-LB GC-LB 

Penetration (ASTM D 217) (25°C [77°F], 0.1 mm) worked 60 strokes 277 220-340 min 

Operating Range °F (°C) 
-40 to 350  

(-40 to 177) 
NR* 

Dropping Point °F (°C) (ASTM D2265) >500 (>260) 428 (220) min 

High-Temperature Life, hours (ASTM D3527) 115 80 min 

Water Washout, % (ASTM D1264) 1.25 15 max 

Rust and Corrosion (ASTM D1743) Pass Pass 

Oil Separation, % (ASTM D1742) (24 hours, 25°C [77°F]) 0 6.0 max 

Leakage, g lost (ASTM D4290) 4.2 10 max 

Four-Ball Wear Test, mm scar (ASTM D2266) 0.42 0.60 max 

Fretting Wear, mg (ASTM D4170) 2.5 10 max 

Four-Ball EP, kgf (ASTM D2596) Weld Point 500 200 min 

Four-Ball EP, kgf (ASTM D2596) Load Wear Index 70 30 min 

Timken OK Load Test, lbs (ASTM D2509) 70 NR* 

Low-Temperature Torque, N•m (ASTM D4693) (-40°C [-40°F]) 6.8 15.5 max 

Oil Viscosity 40°C (104°F), cSt 165 NR* 

Color Blue NR* 

Texture Smooth with Tack NR* 
 

NR*: ไมจ่ ำเป็นตอ้งติดบนฉลำก NLGI GC-LB  

 
 


