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Autochemie – Autokosmetika – Čištění 
 

Verze:  CC6/003  

Valvoline™ Clean Tronic  

Clean Tronic je víceúčelový čistič elektrických kontaktů. Produkt proniká a maže elektrické 
kontakty a chrání je proti rzi a korozi. 
 
Clean Tronic je výkonný víceúčelový aerosol, který nejen čistí, ale také chrání a maže kontakty. 
 
 
 
 
Aplikace 
 
Vhodný k použití na elektrické kontakty osobních aut, 
pro dodávkové a nákladní automobily, autobusy, 
přívěsy atd. 
 
Vhodný pro průmyslové objekty a vybavení 
domácnosti.  
 
 
 
 
 
 
 

Vlastnosti a přínosy 
 
Vynikající účinek a ochrana 
Elektrické kontakty se mohou stát špinavé a lepkavé, 
což je činí méně efektivní. Clean Tronic snadno 
odstraňuje nečistoty a současně chrání proti vzniku rzi 
a korozi.  
 
Mnohoúčelová aplikace 
Není potřeba mít více než jeden výrobek k čištění, 
ochraně a mazání elektrických kontaktů - Clean Tronic 
to všechno udělá. Může být použit jak pro 
automobilové tak domácí vybavení, včetně hi-fi a další 
hudební zařízení. 

 
 
 
Snadné použití: 
Nastříkejte Clean Tronic na elektrické kontakty, 
nechte penetrovat a pak setřete nečistoty a korozi. 
Znovu nastříkejte a nechte uschnout, aby se vytvořil 
ochranný a mazací film. Opatrně přepněte / 
přesuňte kontaktní plochy. Použijte nástavec pro 
přesný nástřik nebo do nepřístupných míst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vynikající čištění a mazání 
Clean Tronic čistí a maže elektrické kontakty a 
odstraňuje usazeniny z nepřístupných oblastí. 
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Držíme svět v pohybu již od roku 1866™ 

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, 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 
 
 
 
Typické vlastnosti 
Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné 
produkce. Přestože je výroba v souladu se specifika-
cemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit 
odchylky od těchto charakteristik. 
 

Clean Tronic 
Vzhled čirá tekutina 
Barva čirá 
Hnací látka Propan/butan 
Vůně typická 
Aplikační teplota 10-35 °C 
Měrná hustota při 20 °C 0.812 
Skladování chladno a sucho 

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

Zdraví a bezpečnost 
Není pravděpodobné, že by tento výrobek 
představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo 
bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné 
aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a 
zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k 
dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře 
prodejce nebo informativně na internetu 
http://msds.valvoline.com 
 
 
 
Chraňte životní prostředí 
Odevzdejte použitý přípravek do autorizovaného 
sběrného místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy 
nebo vody. 
 
 
 
Skladování 
Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru. V 
případě skladování venku je nevyhnutelné ukládat 
sudy horizontálně, aby se zabránilo možnému 
vniknutí vody a poškození označení sudů. Výrobky 
by nikdy neměly být skladovány při teplotách 
vyšších nad 60°C, vystavovány přímým slunečním 
paprskům nebo mrazu. 
 
 
 
 
Nahrazuje – CC6/002 
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