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Autochemie – Autokosmetika – Speciality 
 

Verze:  CC8/002  

Valvoline™Copper Spray (aerosol)   

Produkt proti zadření s antikorozním účinkem. 
 
Valvoline™ Copper Spray je aerosol pomáhající proti zadření a s antikorozním účinkem. Produkt chrání 
šrouby a matice proti rezivění a korozi a umožňuje, aby byly namontovány a opět demontovány bez velké 
námahy. 
 
 
Schválení/Výkonové stupně 
 

Copper Spray 

Měděné mazivo - aerosol. 
 
 
 
 
 

 
Návod k použití: 
Na velkých otevřených prostranstvích prostě držte 
nádobu vzpřímeně cca 15 - 20 cm od očištěného 
objektu  a proveďte nástřik. 
 
 
 
 
 
Vlastnosti a výhody 
 
Dokonalá ochrana 
Copper spray poskytuje ochranu proti rezivění a korozi 
šroubů a matic a jiných předmětů, chrání závity před 
škodlivým vniknutím vody a rozvojem koroze.  
 
Použití v širokém teplotním rozsahu    
Šrouby a matice a jiné předměty pracující za velmi 
vysoké teploty jsou stále chráněny, protože měděný 
tuk nezkapalní a nevyteče.  
 
Vlastnosti proti zadření 
Železné vypouštěcí zátky v hliníkovém tělese motoru 
se zasekne. Copper sprej je udrží rozebíratelné. 

Aplikace 
  
Šrouby a matice automobilů, v průmyslu a v 
domácnosti. 
 
Vypouštěcí zátky motoru. 
 
Závěsy a zámky všeho druhu. 
 
Šrouby a matice v extrémních teplotních 
podmínkách -30 ° C až + 1200ºC. 
 
Závity svíček. 
 
Zabraňuje zadírání při použití šroubů a matic z 
různých kovů. 
 
Nástroje. 
 
 
 
Ochrana proti opotřebení 
Šrouby a závity z různých kovů mají sklon k vzájem-
nému opotřebení z důvodu rozdílů v tvrdosti kovů. 
Copper spray zabraňuje oděru těchto různých kovů.  
 
Prodlužuje životnost vašeho nářadí                                                                                                   
Vyčistěte nástroje a zahradní nářadí po jejich použití 
a namažte a ochraňte všechny spojovací díly s 
měděným sprejem. 
 
Usnadňuje domácnost 
Maže závěsy a zámky garážových vrat. Udržuje 
sekačky na trávu v dobrém stavu. Pomáhá korouh-
vičkám ukazovat správným směrem. Vodící lišty 
garážových rolovacích vrat. 
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Zdraví a bezpečnost 
Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval 
významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, 
pokud je správně používán ve vhodné aplikaci. 
Bezpečnostní list (MSDS) je k dispozici na vyžádání u 
místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně 
na internetu http://msds.ashland.com 
 
Nepoužívejte Valvoline Copper Spray na póly baterie. 
Měděné částice budou tvořit vodivý můstek! 
Pro póly baterie doporučujeme sloučeniny mědi. 
 
 
Chraňte životní prostředí 
Odevzdejte použitý přípravek 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 specifika-
cemi Valvoline™, mohou se v budoucnu objevit 
odchylky od těchto charakteristik. 
 

Copper Spray 
Vzhled Pasta v 

aerosolu 
Barva Žluto měděná 
Hnací látka Oxid uhličitý 
Vůně Uhlovodíkové 

rozpouštědlo 
Aplikační teplota 10-35 °C 
Životnost 1 rok 
Měrná hustota při 20 °C 0.849 
Skladování chladno a sucho 

  
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 
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