
Informace o výrobku        
                         K E E P I N G  T H E  W O R L D  M O V I N G  S I N C E  1866 

 
 
 
 
 

 
Stránka 1 ze 2                            VALVOLINE EUROPE - WIELDRECHTSEWEG 39 - 3316 BG DORDRECHT - NETHERLANDS   

Autochemie – Autokosmetika – Speciality 
 

Verze:  CC18/003  

Valvoline™ White Synthetic ChainLube  

Produkt dle nejnovějšího vývoje technologie v mazání řetězu, který poskytuje dlouhotrvající 
ochranu proti opotřebení s vynikajícímit vlastnostmi proti odstřiku za provozu. 
 
Syntetické složky přípravku vytvoří dlouhotrvající mazací a ochranný film na ozubených kolech, aby byla 
zajištěna maximální životnost řetězu a řetězového kola. Kompatibilní s řetězy konstruovanými jak s O-
kroužky, tak s X-kroužky. 
 
 
Aplikace 
 
White Synthetic ChainLube je snadno použitelný na 
motocyklové řetězy, a to buď na silníční nebo off-road, 
mopedy, jízdní kola, zahradní techniku, v zemědělství 
a průmyslovém využití. 
 
White Synthetic ChainLube snadno proniká jak do O-
kroužků, tak do X-kroužků řetězů. Produkt je pro O-
kroužky bezpečný. 
 
White Syntetic ChainLube chrání řetězy proti 
extrémním tlakům a rázovým zatížením ve vlhkém, 
slaném, kyselém nebo zásaditém prostředí. 
 
 
 
 
 
 

Vlastnosti a přínosy 
 
Vynikající dlouhodobá ochrana 
Syntetické komponenty ve White Synthetic ChainLube 
vytvoří dlouhodobý mazací a ochranný film na 
ozubených kolech pro zajištění maximální životnosti 
řetězu a řetězového kola. 
 
Vynikající vlastnosti proti odstříknutí 
Produkt má dobré adhezní vlastnosti s vynikající 
odolností proti odkapávání / odstříknutí. 
 
 
 

 
Snadné použití: 
Před použitím dobře protřepejte. Nastříkejte produkt 
na kontaktní stranu řetězového kola a pomalu 
otáčejte řetězem, aby bylo dosaženo maximální 
penetrace. Po vysušení 10-15minut vytvoří produkt 
maximální ochranný účinek. Zanechává bílý film, 
který dělá proces aplikace jednodušší, neboť  
poskytuje snadnou kontrolu, že všechna místa, která 
mají být namazána, jsou opravdu ošetřena.  
 
POZOR: White Synthetic ChainLube je extrémně 
hořlavý. Používejte pouze v dobře větraných 
prostorách. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nekuřte, 
a nestříkejte na žhavé předměty. 
 
 
 
 
 
 
 
Kompatibilita řetězu 
Produkt snadno proniká jak do O-kroužků, tak do X-
kroužků řetězů. Produkt je pro O-kroužky bezpečný. 
 
 
Kontrola nečistot 
Poskytuje vynikající ochranu proti opotřebení s 
vytvořeným ochranným filmem, který odolává 
obrušujícím nečistotám a písku. 

 
 

 

  
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. 
 

White Synthetic ChainLube 

Vzhled Bělavá kapalina 
Barva bělavá 
Hnací látka propan/butan 
Vůně Typická 
Aplikační teplota 0-35 °C 
Měrná hustota při 20 °C 0.744 
Skladování chladno a sucho 

  
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 – CC18/002 
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