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NHÀ SẢN XUẤT SUMICO LUBRICANT CO., LTD
Website: http://www.sumico.co.jp/

Trụ sở chính
11-3, Shimbashi 5-chome Minato-ku, Tokyo 105-0004, Nhật Bản                                    

(Tầng 7, Tòa nhà Shimbashi Sumitomo)  
Điện thoại: + 81-3-5401-8515   |   Fax: + 81-3-5401-0471

chI nhÁnh MIE
Kamikasada, Inabe-cho, Inabe-shi, Mie 511-0207, Nhật Bản

chI nhÁnh TrUnG QUỐc
Công ty TNHH Thương mại dầu nhớt Sumico Thượng Hải

Số 506-507, tháp B, Tòa nhà Viễn Đông International Plaza,                                                     
Số 317, Đường Xian Xia, Quận Changning, TP. Thượng Hải, Trung Quốc

Điện thoại: +86-21-6235-0623   |   Fax: +86-21-6235-0625

nhÀ PhÂn PhỐI TẠI VIỆT nAM
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hikari Việt Nam

Văn phòng hà nội
Số 6A8A Thanh Xuân Bắc - Quận Thanh Xuân - TP. Hà Nội
Điện thoại: (+84) 4.3311.3998   |   Fax: (+84) 4.3311.3996

Email: hikari@hikarivn.com

chi nhánh hcM
Số 208 - Đường số 4 - Phường 16 - Quận Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 8.6681.5700   |   Fax: (+84) 8.3916.0625
  Email: hcm@hikarivn.com
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nÂnG cAo chấT lượnG sản PhẩM VÀ nỗ lực Vì MộT MôI TrườnG TỐT đẹP hơn

Sumico Lubricant Co., Ltd là nhà sản xuất các sản phầm dầu, mỡ hóa chất công nghiệp 
hàng đầu Nhật Bản. Nhà máy của Sumico đã được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất 
lượng ISO 9001 tháng 11 năm 1999, chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 
tháng 6 năm 2004. Đây là thành tựu khẳng định về việc Sumico luôn quan tâm chú trọng 
đến môi trường và chất lượng. 

Sumico cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt, thân thiện nhất 
với môi trường và giá thành tốt nhất. Với hệ thống nhà phân phối trên các quốc gia Sumico 
luôn bảo đảm hàng hóa được giao tận tận tay tới khách hàng trong thời gian sớm nhất và 
dịch vụ tốt nhất.

ChẤt táCh KhuÔn
Chất tách khuôn nhựa thực vật; Chất tách khuôn chứa Silicone; 
Chất tách khuôn thành phần Fluorine; Chất tách khuôn cao su.

ChẤt Chống gỉ
Chất chống gỉ dạng bay hơi; Chất chống gỉ dạng dầu;                                          
Chất chống gỉ dạng dầu (nâng cao); Chất chống gỉ đặc biệt;                                                                                                                  
Chất bôi trơn, phá gỉ sét, chống gỉ đa chức năng.

ChẤt tẩy rửa
Chất tẩy rửa khuôn; Chất tẩy rửa vết bẩn nhựa, khí Gas;                                          
Chất tẩy rửa thông dụng.

ChẤt bÔi trƠn và CáC ChẤt KháC
Mỡ bảo dưỡng khuôn; Mỡ bảo dưỡng khuôn (dạng xịt);                  
Mỡ chịu nhiệt độ cao; Mỡ máy ép nhựa; Chất chống tĩnh điện.

https://www.sumico.co.jp/
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CHẤT TÁCH KHUÔN

Căn cứ theo vật liệu và phương pháp tạo hình, nhiệt độ của khuôn để lựa chọn chất tách khuôn 
có như vậy mới phát huy được hiệu quả tách khuôn tốt nhất.
Ứng dụng của chất tách khuôn dùng để tách các sản phẩm có diện tích rộng, phức tạp thành 
mỏng khó thoát sản phẩm ra khỏi khuôn từ đó tăng độ chính xác của sản phẩm, giảm mài mòn 
cho khuôn.
Trước khi sử dụng chất tách khuôn cần phải vệ sinh sạch sẽ khuôn bằng chất tẩy rửa khuôn.
Khi xịt cần lắc kĩ bình, để miệng vòi phun hướng vào bề mặt khuôn từ 15-20cm và xịt đều tay.

CHẤT TÁCH KHUÔN NHỰA THỰC VẬT

Sumimold PV  |  (420ml x 20 bình) Code:515136

Sumimold PV2  |  (420ml x 20 bình) Code:515236

đặc tính:

Ứng dụng:

Là chất tách khuôn dùng cho máy ép nhựa. Thành 
phần chủ yếu là dầu thực vật (không chứa Silicone) nên 
không gây ảnh hưởng đến các công đoạn gia công lần 
2 như: sơn, mạ...
Dùng để tách các sản phẩm nhựa dẻo ra khỏi khuôn 
sau khi đã tạo hình.
Ứng dụng cho các sản phẩm thành mỏng, biên dạng 
phức tạp và khó thoát khuôn.

Dùng để tách các sản phẩm nhựa dẻo ra khỏi 
khuôn sau khi đã tạo hình.
Ứng dụng cho các sản phẩm thành mỏng, biên 
dạng phức tạp và khó thoát khuôn.

Không dùng tách khuôn các sản phẩm gia 
công lần 2 như: sơn, mạ…

CHẤT TÁCH KHUÔN CHứA siliCoNe

Sumimold S  |  (420ml x 20 bình)  Code: 562036

Sumimold S2  |  (420ml x 20 bình)  Code: 562836

Sumimold Sd  |  (420ml x 20 bình)  Code: 505036

đặc tính:

Ứng dụng:

Thành phần chủ yếu là Silicone. Khả năng tách 
khuôn tốt với độ ổn định cao, dùng để tách 
khuôn các sản phẩm nhựa nhiệt dẻo.

Ứng dụng: Giúp cho việc tách các sản phẩm nhựa biến tính và cao su 
có hình dạng phức tạp, thành mỏng ra khỏi khuôn một 
cách dễ dàng mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.

CHẤT TÁCH KHUÔN CAo sU

Sumimold PS  |  (420ml x 20 bình)  Code: 569536

Sumimold uR  |  (thùng 16 lít)  Code: 569976

đặc tính: Thành phần chủ yếu là các loại silicone biến tính dùng 
để tách khuôn các sản phẩm ép cao su. Với các sản 
phẩm có diện tích bề mặt lớn nên sử dụng Sumimold 
UR kết hợp với súng bơm chuyên dụng.

CHẤT TÁCH KHUÔN THÀNH PHẦN FlUoRiNe

Sumimold F1  |  (420ml x 20 bình)  Code: 515636

Sumimold FH  |  (420ml x 20 bình) Code: 561636

Sumimold FA  |  (420ml x 20 bình) Code: 506536

đặc tính:

Ứng dụng

chú ý:

Thành phần chính là hợp chất Fluorine không chứa 
PFOA (chất gây độc hại cho con người). Sau khi xịt sẽ 
hình thành lớp màng chống dính bám chặt trên bề 
mặt khuôn cho khả năng tách khuôn đặc biệt tốt với 
độ ổn định cao.
Giúp việc tách các chi tiết nhựa có hình dạng phức 
tạp, diện tích lớn, thành mỏng ra khỏi khuôn một 
cách dễ dàng và không ảnh hưởng đến chất lượng 
sản phẩm.
Ứng dụng cho khuôn nhiệt độ cao.

Dùng một lượng vừa đủ để gia công lần 2. Sản phẩm 
Sumimold FH thì không ứng dụng cho gia công lần 2.

BảNg giới THiệU sảN PHẩm TÁCH KHUÔN

Tên sản phẩm code Tách khuôn 
nhựa nhiệt rắn

Tách khuôn nhựa 
nhiệt dẻo

Tách khuôn            
cao su

độ ổn định               
tách khuôn

Khả năng gia 
công lần 2

Sumimold PV 515136

Sumimold PV2 515236

Sumimold F1 515636

Sumimold FH 561636

Sumimold FA 506536

Sumimold PS 569536

Sumimold UR 569976

Sumimold S 562036

Sumimold S2 562836

Sumimold SD 505036

Tách khuôn    = Tốt            = Có thể sử dụng           = Không phù hợp
độ ổn định tách khuôn   = Rất tốt           = Bình thường            = Không phù hợp
Khả năng gia công lần 2  = Cho phép sử dụng       = Cho phép dùng lượng nhỏ        = Không nên sử dụng

C
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CHẤT CHốNG Gỉ

CHẤT CHỐNg gỈ DẠNg DẦU

 Sumimold GuARd màu xAnH  |  (420ml x 20 bình)  Code: 562536

Sumimold GuARd kHônG màu  |  (420ml x 20 bình)  Code: 562436

đặc tính: Là chất chống gỉ khô nhanh chứa tinh dầu. Lớp màng 
bọc hình thành sau khi xịt sản phẩm sẽ ít bám dính, 
không thẩm thấu. Bảo vệ khuôn tối ưu trong quá trình 
chờ sử dụng và dễ dàng bị loại bỏ bằng chất tẩy rửa 
khuôn.

CHẤT CHỐNg gỈ đặC BiệT

omP SPRAy  |  (330ml x 6 bình)  Code: 511033

đặc tính: Sản phẩm chứa Parafin nên sau khi xịt sẽ hình thành 
trên bề mặt cần chống gỉ lớp màng mỏng, khô, bán 
cứng bảo vệ tốt cho bề mặt trong môi trường khí ẩm, 
hơi nước có chứa muối.

CHẤT CHỐNg gỈ DẠNg DẦU (NâNg CAo)

TFP SPRAy màu xAnH  |  (330ml x 12 bình)  Code: 571233

TFP SPRAy kHônG màu  |  (330ml x 12 bình)  Code: 571333

đặc tính: Sau khi xịt sản phẩm sẽ hình thành trên bề mặt khuôn 
lớp màng cứng, mỏng không vết nứt, không khe hở 
ngăn chặn sự xâm nhập của nước, bụi bẩn và không 
khí giúp bảo vệ khuôn vượt trội trong thời gian dài. 
Đồng thời lớp màng mỏng dễ dàng bị loại bỏ trong 
quá trình gia nhiệt khuôn hoặc sử dụng sản phẩm tẩy 
rửa khuôn.

CHẤT CHỐNg gỈ DẠNg BAY HƠi

Sumimold VP màu xAnH  |  (420ml x 20 bình)  Code: 570536

Sumimold VP kHônG màu  |  (420ml x 20 bình)  Code: 570336

đặc tính:

Ứng dụng:

Ứng dụng:

Ứng dụng:

Ứng dụng:

Là chất chống gỉ dạng bay hơi không chứa dầu. Sau khi 
xịt sẽ tạo ra lớp màng mỏng không khe hở, ngăn chặn 
sự xâm nhập của các tác nhân gây gỉ như nước và các 
chất làm oxy hóa.

Lớp màng chống gỉ có thể dễ dàng bị loại bỏ khỏi khuôn 
trong quá trình chạy thử sản phẩm hoặc sử dụng sản 
phẩm tẩy rửa khuôn.

Dùng để chống gỉ cho các khuôn không chứa dầu. Thời 
gian chống gỉ từ 1 giờ đến 6 tháng.

Sử dụng được khi dừng sản xuất và giữ khuôn trên máy.

Dùng để chống gỉ cho khuôn. Thời gian chống gỉ đến 
1 năm.

Dùng để chống gỉ dài hạn cho khuôn nhựa kể các các 
khuôn tinh vi có bề mặt gồ ghề. Thời gian chống gỉ đến 
1 năm.

Dùng để chống gỉ cho khuôn mẫu, các chi tiết máy 
móc khác nhau đang cần bảo quản chờ xử lý, lắp ráp, 
vận chuyển.

Bảo quản các chi tiết ngoài trời.

Bảo quản trong Container khi vận chuyển dài ngày 
trong điều kiện khắc nghiệt.

Thời gian chống gỉ tối đa là 2 năm.



8 9www.sumico.vn www.sumico.vn

CHẤT Tẩy Rửa

CHẤT TẩY RỬA KHUÔN

Sumimold CleAneR  |  (420ml x 20 bình) Code: 562636
Chất tẩy rửa tiêu chuẩn

mold CleAn 550  |  (550ml x 20 bình) Code: 515355
Chất tẩy rửa nâng cao phát triển theo nhu cầu của công ty Canon

Fd CleAneR  |  (480ml x 30 bình) Code: 515448
Chất tẩy rửa kinh tế

Sumimold dR  |  (420ml x 12 bình) Code: 562736

Sumimold dR2  |  (420ml x 12 bình) Code: 567336

đặc tính:

đặc tính:

Dạng bình xịt áp suất cao dễ bay hơi, khô 
nhanh và không tạo vết loang trên bề mặt 
khuôn. Giúp làm sạch nhanh các vết bẩn dầu 
mỡ, bụi bẩn, chất tách khuôn, chất chống gỉ 
nhờ đó giảm thời gian chờ, nâng cao độ bền 
của khuôn, nâng cao chất lượng sản phẩm và 
rút ngắn thời gian vệ sinh khuôn.

Đây là sản phẩm dùng để tẩy rửa sạch vết bẩn nhựa 
cháy bám dính trên khuôn, các vết bẩn khí Gas sinh ra 
trong quá trình tạo hình để lại. Phù hợp để làm sạch 
các vết bẩn nhựa ABC, PS, PP, POM, PA.

CHẤT BÔi TRƠN, PHÁ gỈ séT, CHỐNg gỈ đA CHứC NĂNg

lubRiCo 420  |  (420ml x 20 bình)  Code: 531136

đặc tính: Thành phần chính là dầu tổng hợp nhẹ hơn nước có 
khả năng thẩm thấu cao. Giúp nới lỏng các bu lông, 
ốc vít bị han gỉ, bôi trơn các các chi tiết chuyển động, 
chống gỉ ngắn hạn cho các chi tiết kim loại.

BảNg giới THiệU sảN PHẩm 

Tên sản phẩm code Trạng thái màng bọc Thời gian                 
chống gỉ

nhiệt độ 
phù hợp

Sumimold VP màu xanh 570536 Màng cứng màu xanh 1 giờ đến 6 tháng −20~+130oC

Sumimold VP không màu 570336 Màng cứng không màu 1 giờ đến 6 tháng −20~+130oC

Sumimold Guard màu xanh 562536 Màng mỏng dạng dung dịch 6 tháng đến 1 năm −20~+100oC

Sumimold Guard không màu 462436 Màng mỏng dạng dung dịch 6 tháng đến 1 năm −20~+100oC

TFP Spray màu xanh 571233 Màng bán cứng màu xanh 6 tháng đến 1 năm −20~+45oC

TFP Spray không màu 571333 Màng bán cứng không màu 6 tháng đến 1 năm −20~+45oC

OMP Spray 511033 Mảng bọc Parafin dày 1 năm đến 2 năm −20~+90oC

Lubrico 420 531136 Màng bọc dung dịch 1 giờ đến 6 tháng      0~+80oC

Căn cứ vào bề mặt chi tiết cần chống gỉ, mục đích cần chống gỉ để lựa chọn chất chống gỉ phù 
hợp nhất.
Khi xịt cần lắc kĩ bình, để miệng vòi phun hướng vào bề mặt chống gỉ từ 15-20cm.C

H
Ú

 Ý

Ứng dụng:

Ứng dụng:

chú ý:

Trong nhiều nghành công nghiệp khác nhau như dân 
dụng ô tô, xe máy, cơ khí, máy xây dựng và vận tải…

Thời gian chống gỉ tối đa là 6 tháng.

Tẩy rửa các vết bẩn nhựa, khí Gas trên khuôn nhựa.

Sumimold DR2 có khả năng khô nhanh và đáp ứng 
được quy định PRTR (quy định về các chất gây hiệu ứng 
nhà kính).

CHẤT TẩY RỬA VẾT BẩN NHỰA, KHí gAs
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CHẤT TẩY RỬA THÔNg DỤNg

PARTS CleAneR Jumbo  |  (840ml x 30 bình)  Code: 567220

đặc tính:

chú ý:

Là chất tẩy rửa dạng phun áp suất cao không chứa 
dung môi Clo. Có khả năng tẩy sạch dầu mỡ, bụi bẩn, 
bột nhựa, bột kim loại trên các bộ phận máy móc 
như khuôn mẫu, bánh răng, xích, bạc đạn, bộ hãm…

Với các chi tiết có nhiều dầu mỡ cần giữ lực xịt mạnh, 
đều tay có thể kết hợp với giẻ lau sạch để phát huy tối 
đa công dụng và tiết kiệm chi phí.

Có thể dùng để tẩy rửa khuôn mẫu, tiết kiệm chi phí 
với giá thành thấp, dung tích lớn.

BảNg giới THiệU sảN PHẩm

Tên sản phẩm code
Vết bẩn dầu mỡ, sáp,                                

bụi bẩn, chất chống gỉ,                                                           
chất tách khuôn

Vết bẩn nhựa

ABs Ps PP PoM PA

Sumimold Cleaner 562636 — — — — —

Mold Clean 550 515355 — — — — —

FD Cleaner 515448 — — — — —

Sumimold DR 562736

Sumimold DR2 567336

Parts Cleaner Jumbo 567220 — — — — —

 = Tốt         = Có thể sử dụng          = Không nên sử dụng

Căn cứ vào các loại bề mặt, vết bẩn khác nhau để lựa chọn chất tẩy rửa. Sau khi lựa chọn được 
sản phẩm phù hợp với mục đích dùng thì mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất. 
Khi dùng để tẩy rửa cần chú ý nhiệt độ bề mặt khuôn không quá 80°C.
Với các bề mặt khuôn lớn có thể dùng kết hợp giẻ lau sạch sau khi xịt để tăng tối đa khả năng 
tẩy rửa và tiết kiệm chi phí.

C
H

Ú
 Ý

CHẤT BÔI TRƠN VÀ CÁC CHẤT KHÁC

mỠ Bảo DƯỠNg KHUÔN

đặc tính:

cách dùng:

Ứng dụng:

Mỡ bôi trơn thành phần chủ yếu là Flo, các chất 
làm đặc, các chất phụ gia. Bôi trơn tốt cho các bộ 
phận chịu tải nặng, chịu nhiệt độ cao.

Sử dụng trên một phạm vi nhiệt độ từ thấp đến cao 
-50°C~+250°C, hiệu suất bôi trơn ổn định trong 
thời gian dài.

Vệ sinh sạch sẽ các chốt đẩy và thanh dẫn hướng.

Dùng giẻ lau sạch, lấy mỡ bằng tay và vuốt đều tạo 
lớp màng mỡ mỏng quanh chi tiết cần bôi trơn.

Bôi trơn cho các chốt đẩy và các chi tiết dẫn hướng 
trong khuôn tránh bị kẹt và bị trầy xước. Bôi trơn 
lắp ráp các bộ phận, khớp nối trong các chi tiết 
máy móc. 

mold GReASe mFG15  |  (500g x 1 hộp) Code: 243267
Mỡ tiêu chuẩn

SumiTeC F93Cn  |  (500g x 1 hộp) Code: 298071
Mỡ phát triển theo nhu cầu của công ty Canon

SumiTeC F943  |  (1kg x 1 hộp) Code: 248970
Mỡ phát triển theo nhu cầu của công ty Brother

mỠ Bảo DƯỠNg KHUÔN (DẠNg XỊT)

đặc tính:

Ứng dụng

Thành phần chính là Flo, các chất làm đặc, các chất 
phụ gia có khả năng bôi trơn tuyệt vời làm giảm 
ma sát tốt, khả năng chịu nhiệt tốt, thời gian bôi 
trơn lâu dài. Thích hợp để bôi trơn chống kẹt cho 
chốt đẩy (thanh pin) trong khuôn đúc.

Bảo dưỡng định kì cho khuôn ép nhựa. Giúp tiết 
kiệm thời gian, chi phí trong quá trình sản xuất, 
tăng tuổi thọ của các chi tiết trong khuôn.

Bôi trơn ở các vị trí hẹp bằng vòi vịt mà không cần 
tháo lắp.

SumiTeC F5 SPRAy SR  |  (330ml x 6 x 4 bình) Code: 572630
Loại tiêu chuẩn

SumiTeC F5 SPRAy Qd |  (330ml x 6 x 4 bình) Code: 572330
Loại khô nhanh
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CHẤT CHỐNg TĨNH điệN

đặc tính: Chất chống tĩnh điện  Anti-Static Charge Spray là 
sản phẩm không dính, khô nhanh và có thể bắt 
đầu ngay công việc sau khi xịt. Anti-Static Charge 
Spray lý tưởng cho việc bảo vệ các sản phẩm nhựa, 
thiết bị điện tử, chi tiết cơ khí bị nhiễm điện, tránh 
các sự cố do tính tĩnh điện gây nên.

BảNg giới THiệU sảN PHẩm 

Tên sản phẩm code công dụng Khoảng nhiệt độ

Mold Grease MFG15 243267 Mỡ bảo dưỡng khuôn −20~+250oC

Sumitec F93CN 298071 Mỡ bảo dưỡng khuôn −50~+250oC

Sumitec F943 248470 Mỡ bảo dưỡng khuôn −35~+250oC

Sumitec F5 Spray SR 572630 Mỡ bảo dưỡng khuôn dạng xịt −20~+250oC

Sumitec F5 Spray QD 572330 Mỡ bảo dưỡng khuôn dạng xịt −20~+250oC

MPG-40 200270 Mỡ bôi trơn −40~+200oC

Moly Paste 500 010067 Mỡ bôi trơn chịu nhiệt      0~+350oC

Moly Paste AS 030067 Mỡ bôi trơn chịu nhiệt      0~+1100oC

Sumiplex MP 700 284407 Mỡ máy ép nhựa −20~+200oC

Sumiplex MP No.1 284165 Mỡ máy ép nhựa −20~+200oC

Anti-static Charge Spray 531336 Chất chống tĩnh điện      0~+80oC

mỠ CHỊU NHiệT đỘ CAo

moly PASTe 500  |  (500g x 6 hộp) Code: 010067  |  350oC

moly PASTe AS  |  (500g x 6 hộp) Code: 030067  |  1100oC

 AnTi-STATiC CHARGe SPRAy  |  (420ml x 20 bình) Code: 531336

đặc tính:

Ứng dụng:

Ứng dụng:Mỡ bôi trơn chịu nhiệt độ cực cao thành phần 
bao gồm Molybdenum disulfide (MoS2), mạt kim 
loại (Cu, Sn), than chì (Graphite), chất làm đặc 
(Bentone). Có khả năng bôi trơn chịu nhiệt độ cực 
cao lên đến 1100°C, chịu tải nặng.

Dùng để bôi trơn các chi tiết như bu-lông, đai ốc, 
vòng bi máy móc ở môi trường độ ẩm cao và nhiệt 
độ cao tiếp xúc với các chất hóa học.

Thích hợp để phòng chống cháy ren tại vị trí đầu 
trục vít và đầu vòi phun trong máy ép nhựa.

Dùng để chống tĩnh điện các các chi tiết nhựa, điện 
tử, các thiết bị trên xe ô tô…

mỠ mÁY éP NHỰA

SumiPlex mP 700  |  (700cc x 6 hộp) Code: 284407

SumiPlex mP no.1  |  (400g x 20 hộp) Code: 284165

đặc tính:

Ứng dụng:

Thành phần chính là xà phòng phức hợp (Lithium 
complex soap), dầu khoáng (Mineral oil), các chất 
làm đặc. Có tác dụng bôi trơn chịu nhiệt, chịu tải 
nặng.

Dùng cho hệ thống bơm mỡ tự động và bằng tay 
của máy ép phun nhựa, máy công cụ, máy xúc, 
máy ủi, máy xây dựng...

giải PHÁP TiẾT Kiệm CHi PHí BÔi TRƠN THANH DẫN HƯớNg

Mỡ bôi trơn Mpg-40  |  (1kg x 1 hộp) Code: 200270

đặc tính:

Ứng dụng:

Là dạng mỡ trắng đục được tổng hợp từ dầu tổng 
hợp, các chất làm đặc. Có khả năng bôi trơn tốt, 
lâu dài cho các chi tiết chịu tải nặng, nhiệt độ cao 
(-40~+200°C).

Bôi trơn cho các thanh dẫn hướng trong máy ép 
nhựa. Bôi trơn lắp ráp các bộ phận, khới nối trong 
các chi tiết máy móc.
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PHÁP lệNH VÀ TíNH aN ToÀNGIớI THIệU Bao Bì

RoHS2 là viết tắt của Restristion of Hazardous Substances - “Về việc hạn chế chất nguy hiểm”. RoHS2 là chỉ lệnh hạn chế sử 
dụng một số chất có hại trong thiết bị điện tử, điện khí. Luật có liên quan tới chất nguy hiểm trong thiết bị điện tử, điện khí 
hoàn chỉnh có đề cập tới tất cả các công đoạn từ sản xuất tới xử lý, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng tới sức khỏe con người và 
môi trường. Các chất hạn chế sử dụng bao gồm 10 loại: Pb, Hg, Cd, Cr6+, PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIDP.
* Trong sản phẩm của công ty không sử dụng các chất độc hại thuộc quy định RoHS2.

3. RoHS2

loại sản 
phẩm

Tên sản phẩm code
hình thức 
sản phẩm

Phương thức đóng gói
số trang 
đăng tải

chất                
tách khuôn

Sumimold PV 515136 Xịt khí 420 ml 20 bình 1 thùng 4

Sumimold PV2 515236 Xịt khí 420 ml 20 bình 1 thùng 4

Sumimold F1 515636 Xịt khí 420 ml 20 bình 1 thùng 4

Sumimold FH 561636 Xịt khí 420 ml 20 bình 1 thùng 4

Sumimold FA 506536 Xịt khí 420 ml 20 bình 1 thùng 4

Sumimold PS 569536 Xịt khí 420 ml 20 bình 1 thùng 4

Sumimold UR 569976 Dung dịch Phi 16 lít 4

Sumimold S 562036 Xịt khí 420 ml 20 bình 1 thùng 5

Sumimold S2 562836 Xịt khí 420 ml 20 bình 1 thùng 5

Sumimold SD 505036 Xịt khí 420 ml 20 bình 1 thùng 5

chất            
chống gỉ

Sumimold VP Colored 570536 Xịt khí 420 ml 20 bình 1 thùng 6

Sumimold VP Colorless 570336 Xịt khí 420 ml 20 bình 1 thùng 6

Sumimold Guard Colored 562536 Xịt khí 420 ml 20 bình 1 thùng 6

Sumimold Guard Colorless 462436 Xịt khí 420 ml 20 bình 1 thùng 6

TFP Spray Colored 571233 Xịt khí 330 ml (12x4) 48 bình 1 thùng 7

TFP Spray Colorless 571333 Xịt khí 330 ml (12x4) 48 bình 1 thùng 7

OMP Spray 511033 Xịt khí 330 ml  (6X8)  48 bình 1 thùng 7

Lubrico 420 531136 Xịt khí 420 ml 20 bình 1 thùng 8

chất                
tẩy rửa

Sumimold Cleaner 562636 Xịt khí 420 ml 20 bình 1 thùng 9

Mold Clean 550 515355 Xịt khí 550 ml 20 bình 1 thùng 9

FD Cleaner 515448 Xịt khí 480 ml 30 bình 1 thùng 9

Sumimold DR 562736 Xịt khí 420 ml 12 bình 1 thùng 9

Sumimold DR2 567336 Xịt khí 420 ml 12 bình 1 thùng 9

Parts Cleaner Jumbo 567220 Xịt khí 840 ml 30 bình 1 thùng 10

Mỡ                     
bảo dưỡng 

khuôn

MFG 15 
243260 Mỡ 100 g 6 hộp 1 thùng

11
243267 Mỡ Hộp 500g

Sumitec F93CN 298071 Mỡ Hộp 500g 11

Sumitec F943 248470 Mỡ Hộp 1kg 11

Sumitec F5 Spray SR 572630 Xịt khí 330 ml  (6x4)  24 bình 1 thùng 11

Sumitec F5 Spray QD 572330 Xịt khí 330 ml  (6x4)  24 bình 1 thùng 11

MPG-40 200270 Mỡ Hộp 1kg 12

Mỡ                    
chịu nhiệt

Moly Paste 500 010067 Mỡ Hộp 500g 12

Moly Paste AS 030067 Mỡ Hộp 500g 12

Mỡ máy
Sumiplex MP 700 284407 Mỡ 700 ml 6 bình 1 thùng 13

Sumiplex MP No.1 284165 Mỡ 400 g 20 bình 1 thùng 13

chất khác Anti-Static Agent 531336 Xịt khí 420ml 20 bình 1 thùng 13
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