
Nomad 1L NOVO 4T SUPER là nhớt tổng hợp toàn 
phần 100% được sản xuất từ dầu gốc chất lượng 
cao kết hợp với những phụ gia cao cấp tại Dubai 
bằng dây chuyền sản xuất của Pháp. Sản phẩm 
đạt tiêu chuẩn thông số JASO MA2, SAE 5W40, API 
SN – là các chuẩn cao nhất hiện nay đối với dầu 
nhớt dành cho động cơ xe máy 4 thì.
Nomad 1L NOVO 4T SUPER giúp kéo dài thời gian 
thay nhớt  lên gấp 3 lần (2,500 – 3,500km) so với các 
loại nhớt gốc khoáng thông thường (1,000 – 
1,500km).

GIỚI THIỆU

NOMAD 1L



LỢI ÍCH SẢN PHẨM
- Được đóng trong lon với dung tích đặc trưng 1Lít, mang đến sự thuận tiện 
và tiết kiệm hơn khi không cần phải mua 2 bình hay chiết lẻ 100ml (đối với 
các loại xe yêu cầu dung tích thay nhớt là 1Lít).
- Nomad 1L NOVO 4T SUPER là sản phẩm phù hợp sử dụng cho các dòng xe 
côn tay, xe Phân Khối Lớn,...
- Giúp động cơ được bôi trơn kỹ lưỡng, giảm ma sát tối đa.
- Chống oxi hóa và giảm mài mòn động cơ.
- Phân tử tẩy rửa có trong các phụ gia cao cấp sẽ giúp động cơ sạch hơn.

KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG
- Nomad 1L NOVO 4T SUPER là sản phẩm chuyên dùng cho 
các dòng xe côn tay, xe phân khối lớn có công suất hoạt 
động mạnh mẽ với khối động cơ 4 thì đời mới (Honda Winner, 
Winner X, Yamaha Exciter 135, Exciter 150,…)
- Khuyến nghị thay nhớt: 2,500 – 3,500km.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: 1LÍT  x 24 LON / THÙNG

ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ:
SAE 5W40 – API SN/JASO MA2

Tiêu chí đánh giá

Thể �ch riêng tại 25 C, g/mL

Trị số kiềm tổng, mg KOH/g

Độ nhớt động học tại 100 C cSt

Độ nhớt động học tại 40 C cSt

Chỉ số độ nhớt

Độ đông đặc,  C

Độ tạo bọt [Tendency /Stability] I, mL

Độ tạo bọt [Tendency /Stability] II, mL

Độ tạo bọt [Tendency /Stability] II, mL

Điểm chớp cháy (COC), 
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