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Czyszczenie
Bez względu na to czy masz nowy czy stary samochód, szeroka gama wysokiej jakości środków warsztatowych i pielęgnacyjnych
Valvoline pozwoli Ci poprawić jego pracę i zabezpieczyć go przed zużyciem. Zawsze pamiętaj, że Valvoline oferuje doskonałe
środki warsztatowe.

Engine Cleaner
Środek czyszczący do silnika Valvoline
Engine Cleaner szybko radzi sobie ze
smarem, brudem i olejem, bez problemu
usuwając zanieczyszczenia.

Engine Cleaner:
> Usuwa zemulgowaną mieszankę oleju i
brudu
> Czyści części silnika i kosiarki
> Skutecznie usuwa smar
> Może być bezpiecznie stosowany na
elementy elektryczne i części silnika

Carburettor Cleaner

Brake Cleaner

Środek czyszczący do gaźnika Valvoline
Carburettor Cleaner kompleksowo
oczyszcza osady z żywicy, lakieru, węgla i
brudu. Specjalna formuła preparatu spełnia
wymogi VOC.

Środek czyszczący do hamulców Valvoline
Brake Cleaner błyskawicznie usuwa płyn
hamulcowy, smar, olej i pył hamulcowy.

Carburettor Cleaner:
> Skutecznie czyści nie pozostawiając
osadów
> Czyści obudowę, przepustnicę, kanały i
gardziele gaźnika
> Nie zawiera rozpuszczalników
chloropochodnych
> Może być bezpiecznie stosowany na
sondy lambda i katalizatory

Brake Cleaner:
> Może być stosowany na elementy
hamulców, klocki, okładziny, bębny,
rotory, szczęki, resory i płyty mocujące
> Nie zostawia osadów
> Nie zawiera rozpuszczalników
naftopochodnych
> Niepalny i nieprzewodzący

Numer Katalogowy

Opakowanie

Engine Cleaner

54240

500 ml

Carburettor Cleaner

54100

500 ml

Brake Cleaner

54080

500 ml

Clean Tronic

54160

300 ml

Clean Tronic
Valvoline Clean Tronic jednocześnie czyści,
chroni i smaruje styki elektryczne.

Clean Tronic:
> Eliminuje konieczność stosowania kilku
różnych produktów
> Skutecznie usuwa zanieczyszczenia
> Chroni przed rdzą i korozją
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Smarowanie

Silicone Spray
Valvoline Silicone Spray to preparat do
prostych zastosowań który smaruje,
uszczelnia i chroni, nie pozostawiając
kleistych osadów.

Silicone Spray:
> Do zastosowania na zawiasy, gumowe
mocowania, szuflady, okna i drzwi
przesuwane
> Nie pozostawia plam
> Zapobiega piszczeniu i przywieraniu
> Chroni przed zamarzaniem

Penetrating Oil
Valvoline Penetrating Oil to głęboko
wnikający olej, który luzuje i smaruje
skorodowane części i gwinty.

Penetrating Oil:
> Luzuje śruby, nakrętki i inne połączenia
> Specjalne środki smarujące eliminują
piski
> Zapewnia długotrwałą ochronę

White Grease
Ten biały smar wnika w niewielkie szczeliny,
pozostając tam, gdzie został naniesiony.

White Grease:
> Do zastosowania we wszystkich
łączeniach metalowych
> Nie twardnieje, nie kapie i nie pozostawia
plam
> Odporny na działanie wody i ciepła
> Przeciwdziała powstawaniu rdzy i korozji

Numer Katalogowy

Opakowanie

Silicone Spray

54042

300 ml

Penetrating Oil

54200

300 ml

White Grease

54120

300 ml

High Pressure Lubricant + PFTE

54140

500 ml

High Pressure Lubricant + PTFE
Valvoline High Pressure Lubricant jest
smarem chroniącym części metalowe
przed zużyciem i korozją w ekstremalnych
warunkach.

High Pressure Lubricant + PTFE:
> Świeżo naniesiony preparat obejmuje
swoim działaniem każdy milimetr
kwadratowy spryskanej powierzchni
> Dzięki zawartości PTFE zapewnia
odpowiednie smarowanie
> Działa w szerokim zakresie temperatur
(od -50°C do +250°C)
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Kosmetyki

Produkty Specjalistyczne
Numer Katalogowy

Opakowanie

Numer Katalogowy

Opakowanie

Cockpit Spray

54180

300 ml

Copper Spray

54220

300 ml

Glass Cleaner

54061

500 ml

Zinc Spray

54000

300 ml

ProShine Wax

54280

500 ml

Cockpit Spray
Preparat do czyszczenia deski rozdzielczej
Valvoline Cockpit Spray odnawia elementy
wnętrza, nie pozostawiając przy tym kleistej
powłoki.

Cockpit Spray:
> Powłoka antystatyczna chroni przed
osadzaniem się kurzu
> Regeneruje wypłowiałe i popękane
powierzchnie winylowe
> Chroni przed działaniem promieniowania
ultrafioletowego
> Idealny do zastosowania w samochodach,
ciężarówkach i na łodziach

Glass Cleaner
Preparat do mycia szyb Valvoline Glass
Cleaner wytwarza trwałą pianę, która
skutecznie czyści i rozjaśnia wszystkie
powierzchnie szklane, nie pozostawiając
smug.

Glass Cleaner:
> Odpowiednio zrównoważona formuła
zapobiega parowaniu szyb
> Silne środki myjące usuwają błoto, insekty
i ptasie odchody
> Zawarte rozpuszczalniki skutecznie usuwają
uciążliwe plamy z oleju i brud drogowy
> Zapobiega powstawaniu smug w niskich
temperaturach

ProShine Wax

Copper Spray

Wosk Valvoline ProShine Wax daje
czystość i wysoki połysk podczas jednego
zastosowania.

Valvoline Copper Spray to miedź w
aerozolu chroniąca uszczelki i gwinty przed
szkodliwym działaniem wilgoci.

ProShine Wax:

Copper Spray:

> Wysokiej klasy woski gwarantują głęboki
połysk
> Trwała formuła zapewnia długotrwałą
ochronę
> Łatwy do naniesienia i usunięcia
> Idealny do zastosowania w samochodach,
ciężarówkach i motocyklach

> Ułatwia odkręcanie nakrętek i śrub
> Działa w bardzo szerokim zakresie
temperatur (od -30°C do +1200°C)

Zinc Spray
Valvoline Zinc Spray to cynk w aerozolu
zapewniający doskonałą ochronę
spoin spawalniczych podczas napraw
blacharskich.

Zinc Spray:
> Tworzy szybkoschnącą,
samouszczelniającą powłokę
> Służy jako znakomity grunt pod większość
systemów lakierniczych
> Pomaga spowolnić proces korozji żelaza
i stali
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