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Autochemie – Autokosmetika – Čištění 
 

Verze:  CC20/002 

Valvoline™ EGR & Turbo Cleaner  

EGR & Turbo Cleaner je směs vybraných detergentů, pečlivě sestavených tak, aby 
maximalizoval čištění EGR (recirkulace výfukových plynů), ventilů a turbodmychadla. 
 
Znečištěné turbokompresory snižují výkon motoru a zkracují životnost turba. EGR & Turbo Cleaner je 
formulován tak, aby rychle a bezpečně odstranil odolné usazeniny a nezanechával zbytky. 
 
 
Aplikace 
 
Vhodné pro použití na EGR a turbodmychadla s 
usazeninami pryskyřice, lakovými úsadami, karbonem 
nebo nečistotami. Přilepování EGR ventilů zvyšuje 
škodlivé emise. Použití EGR & Turbo Cleaner 
okamžitě odstraňuje tyto usazeniny a tak obnovuje 
výkon motoru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastnosti a přínosy 
 
Čistí úsady, které snižují výkon motoru 
EGR systémy jsou navrženy tak, aby recirkulovaly 
výfukové plyny, které znečišťují systém. 
Turbodmychadla jsou postavena tak, aby dodávala 
motoru více energie. Při svém provozu vytvářejí 
značné množství tepla. Postupem času se v turbu 
usazují nečistoty. Pro toto zařízení je nejdůležitější 
udržování jeho čistoty. EGR a Turbo Cleaner obsahuje 
detergenty určené speciálně k odstranění usazenin 
vytvořených v EGR a turbo systémech. 

 
Snadné použití: 
Před použitím dobře protřepejte. Vyčistěte 
exponovaná místa a závěsy ventilů EGR. 
Vyčistěte turbodmychadlo od nahromaděných sazí. 
Aplikace musí být provedena při venkovní teplotě 
10-35ºC. Objekty, které chcete vyčistit, je nutné 
nechat vychladnout pod 35 °C. Nádoba spreje 
obsahuje speciální ventil, který vám umožňuje 
stříkání v jakékoliv poloze. 
 
Pro další informace o tom, jak používat EGR & 
Turbo Cleaner, oskenujte prosím Quick Response 
Code (QR kód) a zobrazte si naše instruktážní 
video. 
 

 
 
 
 
Výkonné čističe snižují škodlivé emise 
Odolné nečistoty jsou odstraněny rychle a 
bezpečně. Čištění zalepených EGR ventilů snižuje 
škodlivé emise a vyčištění znečištěných turbo-
dmychadel zajišťuje optimální výkon a životnost 
turba. 

  
  
 
Držíme svět v pohybu již od roku 1866™ 

 
Zdraví a bezpečnost 
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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. 
 

EGR & Turbo Cleaner 
Vzhled čirá tekutina 
Barva Jasná&čirá 
Vůně Typická 
Aplikační teplota 10-35 °C 
Měrná hustota při 20 °C 0.802 
Skladování chladno a sucho 
Bod vzplanutí <0°C 

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

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 – CC20/001 
Tr-IBS 
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