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Autochemie – Autokosmetika - Mazání 

 
Verze:  CC16/001  

Valvoline
TM

 Multi Spray 
Multi Spray je vysoce kvalitní více-účelová tekutina, která proniká, uvolňuje, maže a chrání 
všechny kovové části před rzí a korozí. 
 

Multi Spray je velmi účinný aerosol se směsí rychle působících, výborně penetrujících rozpouštědel, která se 
odpaří a zanechají tenký transparentní ochranný film. 
 
 

Aplikace 
 
Použijte Multi Spray pro uvolnění, ochranu, mazání a 
čištění: šrouby, šicí stroje, zamykací mechanismy, 
rozdělovače, zapalovací svíčky, nářadí, potrubní 
závity, psací stroje, závěsy, zbraně, rybářské navijáky, 
zemědělská a zahradní technika, válce, kolečka, 
matice, lodní díly, řetězy, svorky, přístroje, chrom, 
zipy, hodiny, garnýže a velmi mnoho dalšího použití. 
 
Také lze použít k mazání závěsů a zámků garážových 
vrat, udržuje sekačky na trávu v dobrém stavu a 
korouhve, aby ukazovaly správným směrem. 
 
Multi Spray čistí a chrání všechny kovy od rzi a 
koroze. Odstraňuje snadno dehet, oleje a špínu z 
většiny povrchů. 
 

 
 

Vlastnosti a přínosy 
 
Špičková účinnost 
Multi Spray proniká rychle do trhlin, puklin, závitů a 
uvolňuje šrouby, matice a další spojovací prvky. 
Nepříjemné vrzání odstraňuje mazivo, které snižuje 
tření.  
 
Další výhody 
Proniká - uvolňuje - maže. Chrání kovové díly před rzí 
a korozí. Vysuší zvlhlé svíčky a chrání svorky baterie 
před korozí. Chrání nářadí, zařízení a stroje před rzí a 
vytěsňuje vlhkost z jakéhokoliv povrchu. 

 

 
Snadné použití: 
Držte nádobu vzpřímeně přibližně 15-20 cm od 
povrchu, který má být ošetřen a proveďte nástřik. 
 
Pro další informace o tom jak používat Multi Spray, 
oskenujte prosím Quick Response Code (QR kód) a 
zobrazte si naše instruktážní video. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rychlá kontrola úsad 
Multi Spray je směs rychle působících výborně 
penetrujících rozpouštědel, která po odpaření 
zanechávají tenký průhledný ochranný film. Rychle 
uvolňuje zkorodované spojovací prvky. 
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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 
specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu 
objevit odchylky od těchto charakteristik. 
 

Multi Spray 1299WD 
Vzhled Čirá jantarová 

tekutina 
Barva Jantarová 
Hnací látka Oxid uhličitý 
Vůně Typická 
Aplikační teplota 0 - 35 °C 
Měrná hustota při 20 °C 0.725 
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 olej do autorizovaného 
sběrného místa. Dodržujte místní předpisy. 
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 
nikdy neskladujte při teplotách vyšších nad 60°C, 
nevystavujte přímým slunečním paprskům nebo 
mrazu. 
 
 
 
Nahrazuje –  
Tr-IBS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích 
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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 Ellis 
Enterprises B.V. a jeho pobočky přebírají právní odpovědnost. 


