
 
 
 

DAÀU CHOÁNG RÆ SEÙT & BOÂI TRÔN 
 

Taøi lieäu kyõ thuaät 
 

 

MOÂ TAÛ 
VIETCARE RX9 laø moät loaïi daàu nhôøn deã thaám saâu vaøo caùc 
boä phaän cuûa ñoäng cô, maùy moùc, các chi tiết kim loại lắp ráp.  
Coù khaû naêng ñaåy nöôùc ra khoûi caùc boä phaän, chi tieát vaø ñeå laïi  
lôùp daàu choáng ræ seùt vaø boâi trôn cho beà maët vaät lieäu. 
VIETCARE RX9 không chỉ thẩm thấu tốt trên bề mặt kim loại 
mà còn có thể thấm sâu vào các khe hở lắp ghép cực nhỏ,  
các phân tử rỉ sét và các vật thể gây tắc nghẽn như bụi và tạp  
chất, giúp phá vỡ sự liên kết giữa các phân tử hạt rắn, tách các  
chất bám dính ra khỏi bề mặt. Qua đó, VIETCARE RX9 giúp  
nới lỏng đinh ốc, chi tiết máy kết dính do rỉ sét, bụi bẩn hay  
đông lạnh. 
 
ÑOÙNG GOÙI 
VIETCARE RX9 ñöôïc ñoùng goùi ôû daïng bình xòt coù khoái löôïng 
tònh laø 150g vaø 300g. 
 
COÂNG DUÏNG 
● Raát thích hôïp söû duïng để bảo trì các thiết bị cô khí, ñieän töû  
   gia duïng và công nghiệp, ñoäng cô xe hôi, ñoäng cô taøu bieån...vv 
● Giúp khôûi ñoäng laïi caùc ñoäng cô bò thaám öôùt. 
● Thích hôïp duøng cho vieäc thaùo gôõ caùc chi tiết kim loaïi bò ræ seùt moät caùch deã daøng. 
● Coù taùc duïng boâi trôn, laøm maát haún tieáng keâu phaùt ra do vaät lieäu bò ma saùt.  
● Coù taùc duïng baûo veä kim loaïi choáng ræ seùt vaø aên moøn. 
● Giuùp deã daøng thaùo gôõ baêng keo, giấy dán treân beà maët vaät lieäu. 
● Laøm saïch beà maët vaät lieäu khoûi buïi, daàu môõ vaø nhöõng chaát gaây oâ nhieãm. 
Ngoaøi ra, coøn nhieàu öùng duïng roäng raõi khaùc. 
 
ÑAËC ÑIEÅM KYÕ THUAÄT 
1. Khả năng thẩm thấu :  

Do có tính thẩm thấu cao (cao hơn nước), VIETCARE RX9 có thể ngay lập tức thấm sâu vào 
các khe hở lắp ráp cực nhỏ, thấm sâu vào từng phân tử rỉ sét, và các vật thể gây tắc nghẽn như 
bụi và tạp chất, phá vỡ sự liên kết giữa chúng, tách các chất bám dính ra khỏi bề mặt. Do vậy, 
VIETCARE RX9 có khả năng giúp nới lỏng đinh ốc, và các linh kiện kết dính do rỉ sét, bụi bẩn 
hay đông lạnh, loại trừ tiếng rít khó chịu do ma sát vật liệu.   
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2. Khả năng chống rỉ sét :  
 VIETCARE RX9 thấm sâu vào các lỗ nhỏ li ti trên bề mặt kim loại, loại trừ hơi ẩm,  tạo nên lớp 

màng bảo vệ chống sự ăn mòn của môi trường bao gồm muối, và các chất hóa học, loại trừ quá 
trình oxy hóa kim loại gây rỉ sét. Do vậy, VIETCARE RX9 có khả năng chống rỉ sét cho các kim 
loại như thép, sắt, đồng, nhôm. Có thể ứng dụng rộng rãi trong các ngành sản xuất công nghiệp, 
vận tải, lắp ráp và sửa chữa ôtô, xe máy… 

3. Khả năng loại trừ nước và hơi ẩm :  
 Với tính năng thẩm thấu cực mạnh, VIETCARE RX9 có khả năng loại trừ hầu như tức thời các 

phần tử nước và hơi nước ra khỏi bề mặt kim loại.  Do vậy VIETCARE RX9 được sử dụng hiệu 
quả trong việc loại trừ nước và bụi bẩn ra khỏi bugi, bình xăng, dây dẫn điện, tiếp điểm điện và 
điện tử ... Có thể ứng dụng rộng rãi trong các ngành hóa chất, hàng hải, vận tải, chế tạo ôtô, 
môtô, điện thoại, điện tử dân dụng và công nghiệp...  

4. Khả năng tẩy sạch :  
 VIETCARE RX9 có thể tẩy sạch hoàn toàn mọi bụi bẩn, bã dầu, và các tạp chất khác khỏi bề 

mặt kim loại. Có thể sử dụng rộng rãi trong việc bảo trì máy móc, súng ống. Ngoài ra 
VIETCARE RX9 giúp tẩy hoặc tách rời giấy dán, băng keo, tem thư và những vật liệu có độ kết 
dính.  

5. Khả năng bôi trơn :  
 VIETCARE RX9 với thành phần chất bôi trơn không chứa silicon và các chất kết dính khác nên 

có khả năng chống bụi cực tốt, thấm đều trên bề mặt chuyển động hay khe hở lắp ghép của các 
linh kiện và thiết bị. Qua đó, VIETCARE RX9 giúp bôi trơn các chi tiết máy chuyển động không 
hoạt động hiệu quả do các bề mặt vật liệu bị rỉ sét, tạo nên lớp phủ bảo vệ bề mặt chống ăn mòn, 
chống oxy hóa.   

 
HAÏN CHEÁ 
● VIETCARE RX9 khoâng theå ñöôïc taåy saïch bôûi chất taåy thông thöôøng. Trong tröôøng hôïp muoán 

tieán haønh sôn leân caùc beà maët ñaõ söû duïng VIETCARE RX9, ta neân lau röûa beà maët naøy vôùi daàu 
hoâi hoaëc loaïi daàu röûa chuyeân duøng cho ñoäng cô. 

● VIETCARE RX9 coù theå gaây phaûn öùng vôùi caùc loaïi nhöïa nhö polystyrene hoaëc polycarbonate. 
Khi thöû vôùi VIETCARE RX9, neân tieán haønh xòt moät dieän tích nhoû taïi nhöõng phaàn bò che khuaát. 

● VIETCARE RX9 coù theå taïo veát baån treân moät vaøi loaïi vaûi. Tuy nhieân, vieäc taåy caùc veát baån naøy 
coù theå thöïc hieän deã daøng khi söû duïng vôùi loaïi thuoác taåy khoâ. 

 
CHI TIEÁT KYÕ THUAÄT 
Ñaëc tính cô baûn 
Daïng theå: chaát loûng, trong suoát. 
Muøi: muøi deã chòu. 
Thaønh phaàn goàm:  moät loaïi daàu cao caáp deã thaám, nhôøn coù taùc duïng boâi trôn & moät hoaù chaát 
ñaäm ñaëc choáng ræ seùt. 
 
HƯỚNG DẪN SÖÛ DUÏNG 
Khôûi ñoäng ñoäng cô bò thaám öôùt: (nhö ñoäng cô xe hôi, taøu bieån, maùy caét coû,...) 
Mở nắp chụp bugi và bộ phân phối đánh lửa, dùng giẻ khô lau saïch nước đọng vaø xòt VIETCARE 
RX9. Ñoùng naép maùy, xòt chung quanh naép, bu-gi, cầu chì, daây dẫn điện, các tiếp điểm điện và 
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điện tử, cuộn biến thế, động cơ khởi động. VIETCARE RX9 keùo ruùt hôi aåm thoaùt ra ngoaøi (là tác 
nhân thường gây ra hiện tượng chập mạch) ñoàng thôøi giuùp duy trì cöôøng ñoä doøng ñieän ñuùng möùc. 
 
Boâi trôn - giúp deã thaùo gôõ, vaën môû. 
Xòt VIETCARE RX9 vaøo caùc choã noái, ñinh oác, buø lon,... ñeå daàu nhôøn thaám saâu vaøo caùc boä phaän 
naøy trong khoaûng 1-5 phuùt, neáu caàn có thể goõ nheï để thúc đẩy quá trình tan rỉ sét. Laäp laïi thao taùc 
trong tröôøng hôïp bò ræ seùt naëng. Söû duïng VIETCARE RX9 laøm chaát boâi trôn ña naêng, laøm maát 
tieáng keâu rít gaây ra do ma saùt, giöõ ñoäng cô luoân ôû ñieàu kieän hoaït ñoäng toát.  
 
Tẩy sạch băng dính, băng keo .. 
Khi muốn tẩy hoặc gỡ bỏ giấy dán, băng keo, những vật liệu có độ kết dính cao thì xịt VIETCARE 
RX9 trực tiếp lên bề mặt cần làm sạch, chờ khoảng 1-5 phút, sau đó gỡ bỏ những lớp băng keo, giấy 
dán ra khỏi bề mặt.  
 
Choáng aên moøn vaø ræ seùt. 
Dùng VIETCARE RX9 xịt định kỳ vào các chi tiết máy kim loại nhö ñinh oác, baûn leà, khớp noái, 
duïng cuï laøm vöôøn vaø caùc chi tieát kim loaïi khaùc. VIETCARE RX9 seõ thaám saâu vaøo caùc khe hôû 
cuûa ñoäng cô, maùy moùc, caùc boä phaän vaät lieäu khaùc, keùo ruùt nöôùc, hôi aåm thoaùt ra ngoaøi, taïo lớp 
phủ bảo vệ bề mặt choáng ăn mòn và ræ seùt. Coù theå söû duïng cho caùc vaät lieäu kim loaïi nhö theùp, saét, 
ñoàng, ñoàng thau, nhoâm vaø hợp kim Magnesium. VIETCARE RX9 khoâng laøm hö haïi vaät lieäu 
baèng cao su hay caùc loaïi beà maët sôn. 
Thôøi gian baûo veä cuûa VIETCARE RX9 seõ thay ñoåi tuøy theo vieäc söû duïng VIETCARE RX9 cho 
caùc loaïi vaät lieäu khaùc nhau trong moâi tröôøng làm việc khaùc nhau. 
 
NHÖÕNG ÑIEÀU CAÀN BIEÁT VEÀ LÖU TRÖÕ VAØ CHUYEÂN CHÔÛ 
Saûn phaåm ñöôïc toàn tröõ trong bình khí neùn. KHOÂNG ñoát chaùy hay chaâm thuûng bình ngay caû khi 
bình roãng. Ñeå saûn phaåm xa nguoàn nhieät taïo tia löûa. KHÔNG huùt thuoác khi söû duïng saûn phaåm. 
Toàn tröõ saûn phaåm ôû nôi thoaùng maùt, traùnh aùnh naéng tröïc tieáp cuûa maët trôøi. Söû duïng saûn phaåm 
nôi thoâng thoaùng. ÑEÅ SAÛN PHAÅM NGOAØI TAÀM TAY TREÛ EM 
 

Yeâu caàu thoâng tin ñaày ñuû veà saûn phaåm, xin lieân heä: 
COÂNG TY TNHH TM – DV TAÂN NAM ÑOÂ 

 
14 Traàn Thieän Chaùnh, Quaän 10, TP. Hoà Chí Minh 

Tel:(84.8)38 622 968 – Fax: (84.8)38 622 969 – E-mail: info@tndcompany.com 
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