
Informace o výrobku        
VÝROBEK ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÍ JEDNOTKY SPOLEČNOSTI ASHLAND INC. 

 
 
 
 
 

 
Stránka 1 ze 2   

Motocykl – produkt pro vzduchový filtr 
 

 

Verze:  EC1/001  

Valvoline
TM

 Air Filter Cleaner 

Valvoline Air Filter Cleaner je speciálně vyvinut pro čištění pěnových vzduchových filtrů. 
 
Air Filter Cleaner udržuje pěnovému filtr v dobré kondici a umožňuje prodloužit jeho funkční schopnosti. 
 
 

Aplikace 
 
Bezpečný, richly a efektivní čistič vzduchových filtrů. 
Rychle schnoucí čistící prostředek pro molitanové filtry 
nebo filtry s kovovým výpletem. Vhodný pro čištění 
prakticky všech vzduchových filtrů z pěnové gumy. 
 
Speciálně vyroben pro použití na vzduchové filtry 
motocyklů a jiných zařízení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vlastnosti a výhody 
 
Vynikající čistící účinnost 
Složení produktu obsahuje speciálně vybrané čisticí 
prostředky, rozpouštědla, a několik přísad, které poskytují 
produktu vynikající vlastnosti jako je vysoká čistící a 
emulgační schopnost, maximální penetrační schopnost a 
vynikající odstraňování prachu, špíny, písku a nečistot. 
 
Prodlužuje životnost motoru 
Vynikající odstraňování prachu a písku z nasávaného 
vzduchu. Vyčištěný sací vzduch znamená čistší motor a 
delší životnost motoru.   

 
 
Snadné použití: 
Vyjměte vzduchový filtr ze svého motocyklu a vytřepte co 
nejvíce špíny a písku ze záhybů filtru tak, jak je to možné. 
Klepněte na strany filtru, aby se uvolnily větší kusy 
nečistot. 
 
Aplikujte Air Filter Cleaner na obou stranách vzduchového 
filtru, což umožní čistícímu prostředku zcela nasytit 
pěnový filtr. Nechte 10 minut proniknout čisticí prostředek 
do vzduchového filtru. 
 
Opláchněte vzduchový filtr, z vnitřního povrchu ven, s 
nízkotlakým proudem čisté vody. Nechte odplavit veškeré 
zbývající nečistoty ze vzduchového filtru. Protřepte 
vzduchový filtr tak, aby se odstranilo co nejvíce vody a 
vysušte filtr na vzduchu. Nekroutit-neždímat! 
  
Použijte Valvoline Air Filter Oil a znovu nainstalujte filtr do 
vašeho motocyklu. 
 
 
 
 
Rychlé a snadné použití 
Rychle uvolní a oddělí zachycené nečistoty. Čistí 
vzduchové filtry pěnové nebo gázové. Air Filter Cleaner 
proniká rychle do starých zaolejovaných vzduchových filtrů 
a uvolňuje nečistoty a písek. 
 
Na rozdíl od rozpouštědel a benzínu nezpůsobuje Air 
Filter Clener zatvrdnutí nebo poškození pěny ve 
vzduchovém filtru. 
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Zdraví a bezpečnost 
Pro ochranu zdraví a bezpečnost související s 
vlastnostmi tohoto výrobku je uveden odkaz na 
bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na 
vyžádání u místně příslušné kanceláře prodejce nebo 
informativně na internetu http://msds.ashland.com 
 
 
 
Chraňte životní prostředí 
Odevzdejte použitý olej do autorizovaného sběrného 
místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody. 
 
 
 
Typické vlastnosti 
Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné 
produkce. Přestože je výroba v souladu se 
specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu 
objevit odchylky od těchto charakteristik. 
 

Air Filter Cleaner 

Barva Čirá 
Bod varu °C. >150 
Měrná hustota při 15.6 °C. 
ASTM D-4052 

0.787 

Bod vzplanutí  COC °C 
ASTM D-92 

40 

  
Tyto informace se vztahují pouze na produkty 
vyrobené v následující lokalitě (lokalitách): Evropa 
 

Lidé, kteří vědí, používají Valvoline™   
Valvoline je předním prodejcem, distributorem a 
výrobcem kvalitních značkových automobilových a 
průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více 
než 100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují 
automobilová maziva včetně oleje MaxLife™ - 
prvního motorového oleje speciálně vyvinutého pro 
vozidla s vyšším počtem najetých kilometrů, 
převodové kapaliny, převodové oleje, hydraulická 
maziva, automobilovou chemii, speciální výrobky, 
mazací tuky a produkty pro chladicí systémy. 
 
Více informací o produktech, programech a 
službách Valvoline naleznete na: 
www.valvolineeurope.com 
 
 
Autor: 
AdG 
Nahrazuje – 314/03 
Tr-IBS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Obchodní značka vlastněná třetí stranou ™ Obchodní značka společnosti Ashland nebo jejich dceřinných společností, registrované v různých  
zemích 

©
 2012, Ashland  

 
Všechna vyjádření, všechny informace a údaje uvedené v tomto dokumentu jsou považovány za přesné a spolehlivé, ale nesmí být chápany jako záruka, 
výslovná záruka nebo předpokládaná záruka prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel, ani jako prohlášení výslovné či předpokládané, za které Ashland 
Inc. a jeho dceřiné společnosti přebírají právní odpovědnost. 


