
KATALOG 
OLEJŮ 
A MAZIV
pro osobní 
automobily 
a motocykly



VÍCE NEŽ 150 LET 
INOVACÍ...
Americký lékař doktor John Ellis vyvinul 
v roce 1866 olej na ropné bázi, který 
fungoval účinně za vysokých teplot a byl 
zvláště vhodný pro velké parní motory té 
doby. Poté založil společnost na výrobu 
olejů později známou jako Valvoline. 

Od té doby neustále pracoval 
na vylepšování svých produktů, aby mohl 
na trh dodávat nejkvalitnější motorové 
oleje, maziva a čističe. 
Právě díky jeho odkazu a neustálým 
inovacím už více než 150 let lidé 
po celém světě věří produktům Valvoline 
ve svých vozech.
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MOTOROVÉ OLEJE 
PRO OSOBNÍ 
AUTOMOBILY

SynPower ENV C2 
5W-30
ACEA C2, A1/B1, A5/B5 
API SM, SN/CF
Renault RN0700, 
PSA B71 2290, 
Honda, Toyota, 
Fiat 9.55535.S1

Plně syntetický motorový olej 
prvotřídní kvality. Vyroben pro 
mimořádný výkon a ochranu 
motoru za všech provozních podmínek. Pro benzínové 
a naftové motory osobních automobilů nebo dodávek 
vybavených systémy: filtr pevných částic (DPF) 
a třícestný katalyzátor (TWC). Vhodný pro motory 
Peugeot, Citroen, Honda a Toyota, kde je doporučena 
ACEA C2. 

SynPower ENV C2 
0W-30
ACEA C2
PSA B71 2312 (MA6), 
Peugeot-Citroen

Plně syntetický motorový olej 
prvotřídní kvality speciálně 
vyvinutý pro použití 
v nejnovějších motorech PSA. Schváleno skupinou 
Peugeot-Citroen pro motory, kde je pro servisní plnění 
MA6 požadována specifikace PSA B71 2312. Vhodné 
pro osobní automobily, kde se doporučuje ACEA 
C2-12 SAE 0W-30 (např. některé modely Honda, 
Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Toyota).

SynPowerTM

SynPower XL-IV C5 
0W-20 
ACEA A1/B1
VW 508.00/509.00
Porsche C20

Prémiový plně syntetický motorový 
olej pro osobní automobily 
formulovaný tak, aby nabízel nekompromisní 
výkonnost a ochranu motoru za všech jízdních 
podmínek. Je navržen zejména pro použití v 
nejnovějších motorech VW, které jsou vybaveny filtrem 
pevných částic a kde výrobce předepisuje motorový 
olej specifikace VW 508.00/509.00.

SynPower XL-III C3 
5W-30
ACEA C3
MB-229.51, 229.31, BMW LL-04, 
Porsche C30, VW 504.00/507.00 
(501.01, 502.00, 503.01, 505.00, 
503.00, 506.00, 506.01) 

Plně syntetický motorový olej 
prvotřídní kvality. Vyvinutý pro motory VW Euro 4 a 5 
vybavené technologií DPF (filtr pevných částic). 
Produkt nahradí prakticky všechny specifikace VW a je 
vhodný pro motory s WIV systémem pro extra dlouhé 
intervaly výměny až do 30.000 km nebo 2 roky. Může 
být použit v moderních zážehových a vznětových 
motorech VW, Audi, Seat a Škoda.

SynPower ENV C1/C2 
5W-30
ACEA C1/C2
Ford WSS-M2C934-B 
(JLR03.5005), Mitsubishi, 
Jaguar, Land Rover 
STJLR 03.50005 

Plně syntetický motorový olej 
prvotřídní kvality vyroben pro 
mimořádný výkon a ochranu motoru za všech 
provozních podmínek. Pro naftové motory osobních 
automobilů nebo dodávek vybavených filtrem pevných 
částic (DPF) a třícestným katalyzátorem (TWC). 
Vhodný pro motory Land Rover, Jaguar, Mitsubishi, 
kde je doporučena ACEA C1, C2.

Balení: 1L, 5L, 20L, 208L Balení: 1L, 4L, 5L, 20L, 60L, 208L Balení: 1L, 5L, 20L, 208L

Balení: 1L, 4L, 5L, 20L, 60L, 208L, 1000L Balení: 1L, 5L, 20L, 208L
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SynPower MST C3 
5W-30
ACEA C3
API  SN/CF
MB-229.52, MB-229.51, 
GM Dexos 2 GB2G0219103, 
BMW LL-04, 
VW 502.00 / 505.00 / 505.01

Plně syntetický motorový olej 
prvotřídní kvality vyvinutý pro 
naftové motory Euro 4 a 5. 
Speciálně navržen pro použití s řízenými systémy 
emisí, jako jsou DPF (filtr pevných částic) a TWC (Three 
Way Catalyst). Snížený obsah síry a fosforu (Low 
SAPS) prodlužuje životnost systému regulace emisí. 
Lze použít v moderních GM, MB, BMW, VW, Kia, 
Hyundai motorech.

Balení: 1L, 4L, 5L, 20L, 60L, 208L, 1000L



SynPower FE 
5W-20
ACEA A1/B1, C5 
API  SN
Ford WSS N2C948-B, 
Ford WSS N2C913-B, 
Ford WSS N2C925-B, 
Jaguar, Land Rover 
STJLR.03.5004

Plně syntetický motorový olej 
prvotřídní kvality speciálně 
vyvinutý pro motory, kde je 
požadována viskozita 5W-20 a normy ACEA A1/B1, 
C5. Doporučen pro benzínové motory Ford vyžadující 
specifikaci Ford WSS-M2C948-B a WSS-M2C913-B, 
C a rovněž WSS-M2C925-B. Vhodný také pro osobní 
vozidla a dodávky provozované na směs motorové 
nafty a biopaliv. 

SynPower MST C3 
5W-40
ACEA C3
API SM, SN/CF
Ford WSS-M2C017-A, 
Renault RN0700/0710, 
Fiat 9.55535.S2, BMW LL-04, 
MB-229.51, Porsche A40, 
VW 502.00 / 505.00 / 505.01, 
GM Dexos 2 GB2E0310103

Plně syntetický motorový olej 
prvotřídní kvality vyvinutý pro 
naftové motory Euro 4 a 5 
vybavené technologií DPF (filtr pevných částic) a TWC 
(Three Way Catalyst). Vhodný pro motory CDI a pro 
dlouhé intervaly výměny oleje až do 30.000 km. Lze 
použít tam, kde je specifikace BMW LL-01. Schválený 
také pro naftové motory se vstřikovací jednotkou 
Volkswagen Unit Injector ( Pumpe Düse Motoren).

SynPower MST C4 
5W-30
ACEA C4
Renault RN0720, 
MB-226.51, 
Nissan, Suzuki

Plně syntetický motorový olej prvotřídní kvality určený 
pro dieselové osobní vozy a dodávky Renault 
vybavené DPF (filtr pevných částic). Dále je vhodný pro 
motory Euro 4 a Euro 5 s prodlouženou výměnnou 
lhůtou oleje, které požadují specifikaci ACEA C4. Lze 
použít v modelech Renault, Nissan a Suzuki, kde je 
doporučena specifikace ACEA C4. 

SynPower DT C2 
0W-30
ACEA C2
Ford WSS-M2C950-A. 
Honda, Jeep, Mitsubishi, Subaru, 
Suzuki, Toyota

Plně syntetický motorový olej 
špičkové kvality vyvinutý pro 
maximální výkon a ochranu za 
všech provozních podmínek. Navržen tak, aby 
splňoval nejnovější normy předních výrobců motorů. 
Vyroben pro pětiválcové naftové motory vybavené 
technologií DPF (filtr pevných částic) a / nebo TWC 
(třícestný katalyzátor). Speciálně vyvinutý pro použití v 
motorech Ford Duratorq TDCi Euro 5.

SynPower FE 
0W-30
ACEA A1/B1, A5/B5 
API  SL
Volvo 95200377

Plně syntetický motorový olej 
prvotřídní kvality speciálně vyvinutý pro použití 
v osobních vozech, lehkých nákladních vozidlech 
a v dodávkách s benzinovými, naftovými a LPG 
motory, kde je doporučena specifikace SAE 0W-30. 
Vhodný pro vozidla provozovaná v chladných 
klimatických podmínkách.

SynPower FE 
5W-30
ACEA A1/B1, A5/B5
API  SL/CF
Renault RN0700, 
Ford WSS-M2C913-D, 
Ford WSS-M2C913-A, B, C, 
Fiat 9.55535.G1
Jaguar, Land Rover 
STJLR.03.5003

Plně syntetický motorový olej 
prvotřídní kvality doporučený pro motory Ford 
vyžadující specifikaci Ford WSS-M2C913-D. Zpětně 
kompatibilní s motorovými oleji WSS-M2C913-C 
a WSS-M2C913-A/B. Vhodný pro motory 
provozované na směs motorové nafty a biopaliv (MB 
Bio Oxidation Test).

SynPower 
0W-40
ACEA A3/B4 
API  SL, SN
MB-229.5, 229.3, 229.1, 226.5, 
BMW LL-01, 
Porsche A40, 
Renault RN 0700/0710, 
VW 502.00, 505.00

Plně syntetický motorový olej 
prvotřídní kvality vyroben pro 
mimořádný výkon a ochranu motoru za všech 
provozních podmínek. SynPower 0W-40 je vyvinutý 
pro motory s turbodmychadly a katalyzátory, s přímým 
vstřikováním (VW DID test). Je velmi vhodný pro 
aplikace v chladném prostředí až do teploty -50°C.

SynPower 
5W-30
ACEA A3/B4 
API  SL/CF
MB-229.5, 229.3, 
GM LL-A-025, LL-B-025, 
BMW LL-01, 
VW 502.00, 505.00, 
Fiat 9.55535.G1

Plně syntetický motorový olej 
prvotřídní kvality navržen tak, aby splnil a přesahoval 
nejnovější standardy rozhodujících výrobců motorů. 
Vyvinutý pro moderní motory s turbodmychadly, 
katalyzátory a pro naftové motory s přímým 
vstřikováním (Volkswagen DID test). Vhodný pro extra 
dlouhé intervaly výměny oleje. 

SynPower 
0W-20 
API SN-RC
Chrysler MS 6395, 
Ford WSS-M2C947-A, 
ILSAC GF-5

Prémiový plně syntetický 
motorový olej pro osobní automobily 
formulovaný tak, aby nabízel 
nekompromisní výkonnost a ochranu 
motoru za všech provozních podmínek. Je navržen pro 
použití v nejnovějších motorech osobních automobilů 
s  benzinovými, naftovými, LPG nebo hybridními 
pohony. Obzvláště je vhodný pro motory Honda, 
Mazda nebo Toyota, kde výrobce vyžaduje stupeň 
výkonnosti API SN-RC.

SynPowerTM

Balení: 1L, 5L, 20L, 60L, 208L

Balení: 1L, 5L, 20L, 60L, 208L, 1000L Balení: 1L, 5L, 20L, 208L Balení: 1L, 5L, 60L, 208L

Balení: 1L, 4L, 5L, 20L, 208L Balení: 1L, 5L, 20L, 60L, 208L, 1000L

Balení: 1L, 4L, 5L, 208L Balení: 1L, 4L, 20L, 60L, 208L, 1000L Balení: 1L, 208L
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All-Climate 
5W-30
ACEA A3/B3, A3/B4
MB-229.3, 
VW 502.00, 505.00, 
Fiat 9.55535.G1
Renault RN0700/0710, 
GM-LL-A-025, GM-LL-B-025

Vysoce kvalitní plně syntetický 
motorový olej pro celoroční 
provoz. Osvědčená technologie pro širokou škálu 
naftových, benzínových a LPG motorů osobních 
automobilů, dodávek, osobních minibusů 
a kempovacích karavanů. Vhodný také pro moderní 
motory s přeplňováním, katalyzátory a prodlouženým 
intervalem výměny oleje.

All-Climate C2/C3 
5W-30
ACEA C2, C3
API SN

Vysoce kvalitní plně syntetický 
motorový olej určený jak pro naftové, tak i benzinové 
motory. Obzvláště je vhodný pro motory, které jsou 
vybaveny systémy následné úpravy výfukových plynů, 
jako jsou např. filtry pevných částic (DPF) nebo 
trojcestné katalyzátory (TWC), kde výrobce motoru 
předepisuje použití oleje normy ACEA C2/C3.

All-Climate C3 
5W-40
ACEA C3 
API SM, SN/CF 
MB-226.5, 229.31, BMW LL-04, 
Ford WSS-M2C917-A, 
GM Dexos 2, Porsche A-40, 
Renault RN0700/0710, 
VW 502.00, 505.00, 505.01

Vysoce kvalitní syntetický 
motorový olej pro celoroční provoz
vhodný pro benzínové a přeplňované dieselové motory 
osobních automobilů a dodávek. Doporučuje se pro 
naftové motory se vstřikovací jednotkou Volkswagen 
Unit Injector (<2000, Pumpe Düse Motoren) a také pro 
moderní motory s filtrem pevných částic (DPF) nebo 
s třícestným katalyzátorem TWC.

All-Climate 
5W-40
ACEA A3/B3, A3/B4 
API  SN/CF 
MB-229.3, 
Renault RN0700/0710, 
VW 502.00, 505.00
GM-LL-A-025, GM-LL-B-025

Vysoce kvalitní plně syntetický 
motorový olej pro celoroční provoz. 
Nízká viskozita oleje při nízkých teplotách zajišťuje 
snadný start za studena a optimální mazání během 
několika vteřin po startu. Tento olej je vhodný pro 
benzínové, dieselové nebo LPG motory s 
přeplňováním, katalyzátory a prodlouženým intervalem 
výměny oleje.

All-Climate EXTRA 
10W-40
ACEA A3/B4 
API SM, SN/CF 
MB-229.3, 
Renault RN0700/0710, 
VW 502.00, 505.00, 
Fiat 9.55535.D2, G2

Vysoce výkonný celoroční motorový olej vyrobený za 
použití syntetické technologie pro motory dieselové 
přeplňované i nepřeplňované, benzinové a LPG. Může 
být použit v osobních automobilech, lehkých 
nákladních automobilech a stacionárních motorech.

SynPowerTM

SynPower 
5W-40
ACEA A3/B3, A3/B4
API  SL, SM, SN/CF
MB-229.5, 229.3, 226.5, 
GM LL-B-025, PSA B71 2296, 
BMW LL-01, Porsche A-40, 
Renault RN0700/0710, 
VW 502.00, 505.00, 
Fiat 9.55535.H2, M2, N2, Z2

Plně syntetický motorový olej 
prvotřídní kvality, vyrobený 
z nejkvalitnějších základových olejů 
a nejmodernějších aditiv pro 
mimořádný výkon a ochranu motoru 
za všech provozních podmínek. Vyvinutý pro 
benzinové a naftové motory osobních automobilů, 
dodávkových automobilů a lehkých nákladních vozidel. 
Pro moderní motory s turbodmychadly a katalyzátory. 
Vhodný pro naftové motory s přímým vstřikováním 
(Volkswagen DID test).

SynPower 
10W-40
ACEA A3/B3, A3/B4 
API SM, SN/CF
PSA B71 2300, 
MB-229.3, Renault RN0700/0710, 
VW 502.00, 505.00, 
Fiat 9.55535.G2, D2

Motorový olej prvotřídní kvality 
vyroben za použití syntetické 
technologie pro dosažení mimořádného výkonu 
a ochrany motoru za všech provozních podmínek. 
Splňuje výkonnostní požadavky prakticky všech 
osobních i lehkých nákladních vozů (dodávek), včetně 
benzínových, naftových a LPG motorů amerických, 
evropských a japonských vozů.

SynPower DX1
5W-30
API: SN
GM Dexos 1 Gen 2 D10834IE103,
ILSAC GF-5

Plně syntetický motorový olej, vhodný pro nejnovější 
benzínové systémy motorů vybavených GDI, LSPI, 
TWC.

Balení: 1L, 4L, 5L, 20L, 60L, 208L, 1000L Balení: 1L, 4L, 5L, 20L, 60L, 208L Balení: 1L, 5L, 60L, 208L

Balení: 1L, 5L, 208L, 1000L Balení: 1L, 5L, 208L Balení: 1L, 5L,  60L, 208L

Balení: 1L, 5L, 60L, 208L, 1000L Balení: 1L, 4L, 5L, 20L, 60L, 208L, 1000L
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All-Climate 
10W-40
ACEA A3/B4 
API  SL/CF 
MB-229.1, 
VW 505.00, 501.01, 
Fiat 9.55535.D2, G2

Vysoce kvalitní konvenční motorový olej vyrobený za 
použití syntetické technologie vhodný pro celoroční 
provoz osobních automobilů, dodávek a 4WD vozidel 
s motory benzínovými, dieselovými nebo LPG kde je 
doporučení pro motorové oleje splňovat normy ACEA 
A3/B4 nebo API SL/CF SAE 10W-40.

Balení: 1L, 4L, 5L, 20L, 60L, 208L, 1000L

All-ClimateTM



MaxLife 
5W-40
ACEA A3/B3, A3/B4 
API  SN/CF 
MB-229.3, 
VW 502.00, 505.00, 
Renault RN0700/0710

Vysoce kvalitní plně syntetický motorový olej 
s jedinečným složením, speciálně vyvinutý pro motory 
s vyšším počtem najetých kilometrů. Unikátní přísady 
pomáhají snížit spotřebu oleje. Vhodný pro benzínové 
a dieselové motory s přímým vstřikem (Volkswagen 
DID test). 

MaxLife DIESEL 
10W-40
ACEA A3/B4 
API  CF
MB-229.3, 
PSA B71 2300, 
Renault RN0700/0710, 
VW 502.00, 505.00, 
Fiat 9.55535.D2

Vysoce kvalitní motorový olej s 
unikátním složením prodlužujícím životnost motoru. 
Vyvinuto speciální syntetickou technologií pro motory s 
vyšším počtem najetých kilometrů. Unikátní složení 
oleje omezuje opotřebení motoru a pomáhá snížit 
spotřebu oleje. Vhodný pro osobní vozidla, dodávky a 
lehká nákladní vozidla s dieselovými motory.

MaxLife 
10W-40
ACEA A3/B4 
API SM, SN/CF
MB-229.3, 
Renault RN0700/0710, 
VW 502.00/505.00,  
PSA B71 2300,  
Fiat 9.55535.D2, G2

Motorový olej ze syntetické 
směsi se speciálními přísadami 
jako jsou moderní těsnící 
a čistící činidla. Tento olej ošetřuje kritické části, a tak 
pomáhá prodloužit životnost motoru. Pro osobní a 
dodávkové automobily s benzínovými, naftovými a 
LPG motory s/bez turbodmychadla. Může být také 
použit pro automobily s nižším počtem najetých 
kilometrů. Není určený pro historické automobily. 

MaxLife 
15W-40
ACEA A3/B3, A3/B4-12 
API  SN 
MB-229.1, 
VW 501.01, 505.00

Vysoce kvalitní konvenční motorový 
olej s unikátním složením, které 
prodlouží životnost motoru. Speciálně vyvinut pro 
motory s vyšším počtem najetých kilometrů. Speciální 
přísady odolávají hlavním příčinám poruchy motoru 
a pomáhají snížit spotřebu oleje. Pro osobní 
a dodávkové automobily s benzínovými, naftovými 
a LPG motory s/bez turbodmychadla. 

VR1 RACING 
5W-50
ACEA A3/B4 
API SL 
Ford WSS-M2C-153E, 
GM 6094M, 
Koenigsegg

Prémiový syntetický motorový 
olej osvědčený v soutěžích osobních automobilů. 
Motorový olej VR1 Racing SAE 5W-50 byl vytvořen pro 
maximální výkon v benzinových motorech s turbem / 
bez turba osobních závodních automobilů. Prémiové 
přísady odolávají extrémním provozním podmínkám 
vznikajícím během závodů.

VR1 RACING 
10W-60
ACEA A3/B4 
API  SL 
Ford WSS-M2C-153E, 
GM 6094M, 
Fiat 9.55535.H3

Motorový olej pro osobní vozidla 
vyrobený ze syntetické směsi. 
VR1 Racing SAE 10W-60 byl vytvořen pro maximální 
výkon v přeplňovaných nebo nepřeplňovaných 
benzinových motorech včetně těch, které využívají 
směs paliva s alkoholem. Extra přísady odolávají 
extrémním provozním podmínkám během závodů 
a soutěží.

VR1 RacingTM

All-Climate 
15W-40
ACEA A3/B3 
API  SL/CF 
MB-229.1, 
VW 505.00, 501.01, 
Fiat 9.55535.D2, G2

Vysoce výkonný konvenční 
motorový olej vyrobený pro 
celoroční provoz a určen pro širokou škálu dieselových 
přeplňovaných i nepřeplňovaných, benzinových a LPG 
motorů osobních vozidlech a lehkých nákladních 
automobilů. Je také vhodný pro průmyslová zařízení 
jako jsou teleskopické nakladače nebo vysokozdvižné 
vozíky.

MaxLife C3 
5W-30
ACEA C3 
API  SN/CF 
MB-229.51, 229.31, 
BMW LL-04, 
VW 502.00, 505.00, 
GM Dexos 2

Vysoce kvalitní plně syntetický 
motorový olej s jedinečným 
složením. Je speciálně vyvinut pro motory s vyšším 
počtem najetých kilometrů.  Vhodný pro motory SDI se 
systémy EGR a DPF a pro prodloužené intervaly 
výměny oleje do 30.000 km. Může být aplikován také 
v moderních dieselových a benzínových motorech GM, 
MB a BMW.

MaxLife 
5W-30
ACEA A3/B3, A3/B4 
MB-229.3, 
VW 502.00, 505.00, 
Fiat 9.55535.G1

Vysoce kvalitní plně syntetický 
motorový olej s unikátním 
složením. Tento olej je speciálně 
vyvinut pro motory s vyšším počtem najetých 
kilometrů. Speciální přísady pomáhají odolávat hlavním 
příčinám poruchy motoru a pomáhají snížit spotřebu 
oleje. Pro benzínové, dieselové a LPG motory 
osobních vozů, dodávek, lehkých nákladních vozidel, 
minibusů pro přepravu osob, karavanů. 

MaxLifeTM

Balení: 1L, 4L, 5L, 60L, 208L Balení: 1L, 4L, 20L, 60L Balení: 1L, 4L, 5L

Balení: 1L, 4L, 208L Balení: 1L, 5L Balení: 1L, 4L, 5L, 20L, 60L, 208L, 1000L

Balení: 1L, 4L Balení: 1L, 4L, 208L Balení: 1L, 5L, 208L
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PŘEVODOVÉ OLEJE 
A ATF KAPALINY

ATF 
PRO +4
Chrysler MS9602 (ATF+4), 
MS7176E (ATF+3), 
MS7176D (ATF+2), 
MS7176 (ATF+), 
Fiat 9.55550-AV4

Valvoline ATF Pro +4 je unikátní 
směs pro automatické 
převodovky, která splňuje 
požadavky Chrysler Material Standard MS-9602 (ATF 
+4 ®). Valvoline ATF Pro +4 zajišťuje nejlepší provozní 
podmínky pro většinu současných převodovek 
Chrysler po celou dobu jejich životnosti. Vhodný 
pro některé modely Dodge, Fiat, Jeep, Hyundai 
a Mitsubishi, kde jsou doporučeny tyto specifikace.

ATF 
PRO 236.15
MB-236.15, 
MB NAG-2+, 
MB sedmistupňové automat. 
převodovky Tronic Plus.

Prvotřídní plně syntetický 
vysoko-zátěžový převodový olej 
pro automatické převodovky osobních automobilů, 
dodávek, LCV, SUV. Nižší viskozita tohoto produktu 
snižuje spotřebu paliva, neboť umožnuje snazší průtok 
kapaliny v automatické převodovce a zlepšuje řazení 
u nejnovější převodovky 7-G Tronic Plus. Není vhodný 
pro MB-236.10, 12, 14.

ATF 
PRO 236.14
MB-236.14, 
MB NAG-2, 
MB sedmistupňové automat. 
převodovky 722.6, 
MB pětistupňové automat. 
převodovky 722.6

Prvotřídní plně syntetický 
vysoko-zátěžový převodový 
olej pro automatické převodovky 
osobních automobilů, dodávek, LCV, SUV. Valvoline 
ATF Pro 236.14 poskytuje vynikající ochranu a mazání 
automatických převodovek v širokém rozsahu teplot. 
Může být použit v převodovkách MB NAG-2. Vhodný 
pro osobní automobily Ssang Yong s automatickou 
převodovkou MB.

Balení: 1L, 20L Balení: 1L Balení: 1L, 20L

6

VR1 RACING 
20W-50
ACEA A3/B4 
API  SL 
Ford WSS-M2C-153E, 
GM 6094M

Prvotřídní minerální motorový olej 
pro osobní vozidla. VR1 Racing 
SAE 20W-50 byl vyvinut pro zajištění maximálního 
výkonu v přeplňovaných nebo nepřeplňovaných 
benzinových motorech včetně těch, které využívají 
směs paliva s alkoholem. Nejkvalitnější aditiva odolávají 
extrémním provozním podmínkám během závodů 
a soutěží.

VR1 RacingTM

Balení: 1L, 5L, 208L

ATF kapaliny



ATF 
DEX/MER
GM Dexron III, 
Ford Mercon, 
Allison C-4, 
Volvo 97325, 97335, 97340, 
ZF TE-ML 05L, 09, 11A, 11B

Převodová kapalina ze 
syntetické směsi pro osobní 
a nákladní automobily. Vyrobeno pro mazání 
moderních automatických převodovek. Výroba 
Valvoline ATF DEX/MERC založená na syntetické 
technologii poskytuje produktu vysoký viskozitní index, 
který umožňuje zajistit zvýšenou ochranu a mazání 
automatické převodovky v širokém rozsahu teplot.

HD ATF 
PRO
GM Dexron IID, Ford Mercon, 
MAN 339 Type V1, Z1, L2, Allison 
C-4, ZF TE-ML 03D, 04D, 05L, 09, 
11A, 17C, 21L, ZF TE-ML 14A, 
MB-236.1, 
Voith H55.633533 (dříve G 607)

Kapalina pro automatické 
převodovky a posilovače řízení pro osobní a nákladní 
automobily, autobusy, kde výrobce doporučuje ATF 
GM Dexron IID nebo Ford Mercon.  Produkt je vhodný 
i pro některé manuální převodovky. Valvoline HD ATF 
Pro poskytuje zvýšenou ochranu a mazání 
automatických převodovek v širokém rozsahu teplot.

TDL 
75W-90
API  GL-4, GL-5, MT-1 
Ford M2C-201-A, Ford 
M2C200-B,C, Ford N052145, GM 
89021807, MB 235.72, MB 235.8, 
VW 501.50, VW G50, VW G 052 
145, VW G 052 911, SAAB MTF 
0063, Dexron MTF 75W90, Volvo 
97309, Porsche 999.917.067.00

Prémiový plně syntetický 
převodový olej pro osobní 
automobily určený pro převodové systémy, kde 
výrobce specifikuje mazivo GL-4, nebo GL-5, vhodný 
pro převodovky a diferenciály provozované v těžkých 
podmínkách. Tento prvotřídní automobilový převodový 
olej má funkční schopnosti, které umožňují optimální 
výkon ve velmi širokém spektru aplikací.

Axle Oil 
75W-90 Limited Slip
API  GL-5

Prvotřídní olej pro rozvodové 
systémy. Rozvodový olej s obsahem vysokotlakých EP 
přísad vhodný pro diferenciály, kde výrobce specifikuje 
mazivo GL-5. Valvoline Axle Oil 75W-90 LS je 
doporučován pro téměř všechny samosvorné 
diferenciály, kde je vyžadován hypoidní olej SAE 
75W-90 s upravenými kluznými vlastnostmi.

Axle Oil 
75W-90
API GL-5 

Převodový olej s vysokotlakými 
EP přísadami vhodný pro 
převodovky a rozvodovky, kde výrobce určuje olej  
specifikace GL-5. Je vyroben zejména pro mazání 
hypoidních soukolí běžících jak při nízkých, tak 
vysokých rychlostech a při těžkém nebo rázovém 
zatížení. Poskytuje zvýšenou ochranu a mazání 
v širokém rozsahu teplot.

Gear Oil 
75W-90
API GL-4, API GL-4 synthetic, 
API GL-3, API GL3 synthetic, 
BMW MTF LT-4, 
GM 1940768, 
GM 1940182, 
GM 1940764, 
VW G 50

Plně syntetický převodový olej se středním obsahem 
vysokotlakých EP přísad vhodný pro převodové 
systémy, kde výrobce určuje olej specifikace GL-4 SAE 
75W-90 a GL-3 SAE 75W-90. Valvoline Gear Oil 
75W-90 poskytuje vynikající ochranu a mazání 
převodovky v širokém rozsahu teplot.

ATF kapaliny

Převodové oleje

Balení: 1L, 20L, 208L Balení: 1L, 5L, 60L, 208L Balení: 1L, 20L

Balení: 1L, 5L, 20L, 60L Balení: 1L, 20L, 60L Balení: 1L, 20L, 208L
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CVT
BMW/Mini Cooper EZL 799 A, 
Dodge/Jeep Mopar 2 CVTF 4+,  
Ford WSS-M2C928-A (CFT 23), 
WSS-M2C933-A (CFT 30) , Ford 
Mercon C, Honda HMMF, HCF-2, 
Hyundai-Kia SP CVT-1, Mitsubishi 
DiaQuuen CVTF J1,J4, Nissan 
NS-1,2,3, Subaru Lineartronic CV 
30, Suzuki CVTF Fuid Green 1,2, 
Toyota/Lexus TS,FE WS, VW/Audi 
TL052 180, G052 516, Mazda 
CVTF 3320, MB 236.20

Prémiový převodový olej pro 
široké použití v osobních automobilech a dodávkách 
s CVT převodovkou (Continuous Variable 
Transmission). Valvoline CVT Fluid poskytuje maximální 
ochranu a mazání většiny pásových a řetězových 
převodovek v širokém rozsahu teplot. Produkt není 
určen pro hybridní jednotky CVT (Toyota a Ford).

DCT
VW TL 521 82, G052 182, G052 
529, BMW 83 222 148-578, 579, 
BMW 83 222 147-477, BMW 83 
220 440214, PSA 9734.S2, Ford 
M2C936A, MB-236.21, Mitsubishi 
Dia-Queen SSTF-1, Porsche Oil 
No. 999.917.080.00, Volvo 
1161838, 1161839

Plně syntetický převodový olej 
pro Volkswagen, Audi, Škoda 
a ostatní osobní automobily a 
dodávky s DC převodovkou, pro DSG převodovky 
a rozvodovky typu 02E (DQ 250) a OBT (DQ 500) 
a DL501 s mokrou spojkou. Produkt není určen pro 
suchou spojku DCT typ: OAM, 02M, 02Q, 02S a typ 
Fiat C635, Renault EDC, VW DSG DQ 200. Nemíchejte 
s ostatními převodovými oleji.

Balení: 1L, 5L Balení: 1L, 5L

ATF
GM Dexron IID, IIE, III, IIIH, VI, 
9986195, Ford Mercon, Mercon V, 
SP, LV, FNR 5, XT-9-AMMF5 
BMW LT 71141, LA 2634, 
M-1375.4, 6 ETL-7045E, 
ETL-8072B, Chrysler Diamond 
SP-III, NAG-1, 3403-M115, 
Chrysler ATF +3, Honda/Acura 
(ne CVT) ATF-Z1, Mitsibishi 
Diamond SP II, III, IV, Hyundai 
SPH-IV, KIA SP II, III, IV, Kia 
Red-1, MB-236.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 14, ...

Plně syntetická kapalina pro automatické převodovky 
osobních automobilů a dodávek. Vhodná do nových 
převodovek a také do převodovek s vyšším počtem 
najetých kilometrů. Obsahuje unikátní těsnící přísady. 
Je doporučena k použití v nových a přestavěných 
automatických převodovkách dle specifikace.

Balení: 1L, 5L, 20L, 60L, 208L

Gear Oil 
75W-80
API: GL-4, GL-3
API: GL-4 (tranself TRZ)
API: GL-4+ PSA B71 2330
API: GL-4+ (tranself TRJ)
BMW MTF LT-2, Fiat 9.5555.0 - 
MZ1, Special Gear Oil  MTF 94, 
Special Honda MTF, MTF-2, 
Special Transmission BOT 350 
M2, 
Volvo 97 308, 97 309, 
VW G 009317 

Převodový olej pro široké použití se středním obsahem 
vysokotlakých EP přísad vhodný pro převodové a 
rozvodové systémy, kde výrobce určuje olej 
specifikace GL-4 SAE 75W-80. Valvoline Gear Oil 
75W-80 poskytuje vynikající ochranu a mazání 
převodovky v širokém rozsahu teplot. 

HD Axle Oil PRO
80W-90 Limited Slip
API  GL-5 
Arvin Meritor Axles, 
ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C.

Olej pro samosvorné (LS) 
rozvodovky osobních, nákladních 
vozů, autobusů a ostatních vozidel. Obsahuje 
vysokotlaké EP přísady vhodné pro samosvorné 
diferenciály a rozvodovky, kde výrobce určuje olej 
specifikace GL-5 LS. Valvoline Heavy Duty Axle Oil Pro 
80W-90 LS poskytuje zvýšenou ochranu a mazání 
samosvorných diferenciálů v širokém rozsahu teplot.

Light & Heavy Duty Axle Oil
80W-90
API GL-5
ZF TE-ML 07A, 08, 24A

Light & Heavy Duty Axle Oil 80W-90 poskytuje 
zvýšenou ochranu nápravám a diferenciálům za široké 
škály teplot. Je vhodný pro nápravy a diferenciály 
osobních a nákladních automobilů a autobusů, kde 
výrobce předepisuje olej viskozitní třídy SAE 80W-90 a 
specifikace API GL-5.

Balení: 1L, 20L, 208L Balení: 1L, 20L, 208L Balení: 1L, 20L, 208L

Light & Heavy Duty Gear Oil
80W-90
API GL-4, 
ZF TE-ML 08, 24A

Tento olej poskytuje zvýšenou ochranu převodovky za 
široké škály teplot. Je vhodný pro manuální 
převodovky osobních a nákladních automobilů a 
autobusů, kde výrobce předepisuje olej viskozitní třídy 
SAE 80W-90 a specifikace API GL-4.

Gear Oil  
75W-80 RPC
API  GL-5 
Citroen, Peugeot, Renault. 

Převodový olej pro osobní 
automobily a dodávky. 
Obsahuje vysokotlaké EP přísady. Valvoline Gear Oil 
75W-80 RPC poskytuje mimořádnou ochranu 
a mazání převodovky v širokém rozsahu teplot. 
Vhodné tam, kde výrobce doporučuje převodový olej 
GL-5 s viskozitou SAE 75W-80. Doporučen zejména 
pro převodovky Peugeot, Citroen a Renault.

Gear Oil 
75W
API  GL-4, API GL-4 synthetic, 
API GL-3, API GL3 synthetic
BMW MTF LT-3, Ford WSS-M2C 
186-A, Ford WSS-M2C 200-DA, 
GM 1940004/19259104 (BOT 
303), GM 1940764, VW G 052 171, 
VW G 052 726, VW G 052 178, 
VW G 055 726, VW G 052 512, 
VW G 060 726, VW G 052 527 A2, 
VW G 070 726 A2

Plně syntetický víceúčleový převodový olej, poskytuje 
výbornou ochranu převodovek v širokém teplotním 
rozsahu. Speciálně doporučený pro manuální 
převodovky VW, Audi, Škoda, Seat.  

SynPower Power 
Steering Fluid
VW TL 52146 (G 002000), ¨
VW G 004000M2, 
MB 345.0, 
GM B 040 0070, 
MAN M 3289, 
Volvo 1161529
AUDI, Škoda

Převodové oleje

Syntetická kapalina pro centrální hydraulické systémy, 
jednotky posilovačů řízení, nivelační systémy a tlumiče. 
Produkt je vhodný pro použití v těžkých podmínkách 
v systémech s vysokými teplotami až do 130 °C. 
Je doporučen několika výrobci automobilů jako je 
VW/Audi, Škoda, DaimlerChrysler a Opel. 

Balení: 1L, 20L, 208L Balení: 1L, 20L Balení: 1L, 20L

Balení: 1L
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LHM Plus
Fluid
AFNOR NF R 12-640, 
ISO 7308, 
PSA (Citroen) B71 2710

Speciální syntetický hydraulický 
olej s nižší viskozitou při nízkých 
teplotách splňující specifikace 
Citroen pro hydraulický systém, posilovač řízení / brzd 
a polohovacího systému. Produkt má extrémně vysoký 
a stabilní viskozitní index a velmi nízký bod tuhnutí. 
Vhodné pro hydraulické naklápěcí systémy kabin 
nákladních vozů nebo hydraulický brzdový systém 
některých zemědělských zařízení. 

Balení: 1L

Převodové oleje, ATF kapaliny 
a ostatní kapaliny značky 

Valvoline splňují ty nejpřísnější 
požadavky výrobců 

automobilů. Jsou vyvinuty tak, 
aby co nejúčinněji chránily 

převodovky, rozvodovky a další 
části automobilů, které jsou 

vystaveny těm nejnáročnějším 
provozním podmínkám.

i

Ostatní kapaliny



PLASTICKÁ MAZIVA

Multipurpose Complex 
Red 2
NLGI 2, 
KP2P-20
Teplotní rozsah použitelnosti 
-20 °C až + 180 °C

Vysoce výkonné plastické mazivo 
na bázi lithného komplexu s 
vysokotlakými aditivy (EP) obarvené 
do červena pro snazší identifikaci již namazaných míst. 
Tento produkt disponuje širokým teplotním rozpětím, je 
mechanicky velmi stabilní a díky jeho velmi vysoké 
adhezi nestéká z mazaných míst. 

Multipurpose 
Moly 2
NLGI 2, 
KPF2K-30
Teplotní rozsah použitelnosti 
-15 °C až + 120 °C

Vysoce výkonné lithné plastické 
mazivo s obsahem MoS2 pro velmi 
vysoké zatížení. Tento produkt chrání 
proti korozi a oxidaci. Dobrá mechanická stabilita a 
vynikající protiotěrové vlastnosti pomáhají chránit 
styčné plochy při kluzném nebo vibračním pohybu, 
kde dochází ke kontaktu kov na kov. 

Multipurpose 
Lithium EP 2
NLGI 2, K2K-30, L-XC(F) CHA 2
Teplotní rozsah použitelnosti
 -30 °C až + 120 °C

Vysoce kvalitní víceúčelové plastické mazivo na bázi 
lithia vylepšené o vysokotlaká aditiva (EP) pro zajištění 
mazání i velmi zatížených aplikací. Produkt poskytuje 
ochranu proti korozi a má dobrou oxidační stabilitu.

Copper
Compound

Vysoce výkonný montážní 
produkt na mazání a proti 
zadření, který může být použit 
v širokém rozmezí teplot od 
-30°C do + 1200ºC. Výrobek 
může být použit na závity a 
další dosedací plochy, aby se 
zabránilo napadení rezivěním 
a korozí nebo jako ochrana před vysokými teplotami. 
Vhodný pro mnoho aplikací, jako jsou: zapalovací 
svíčky, matice kol, brzdové destičky, kontakty baterie, 
pobřežní zařízení, otočné stoly, mostní ložiska atd. 
Může být použit až 12 měsíců před uvedením zařízení 
do provozu.

Semi Fluid 
00
NLGI 00, GP 00K-20, KP 00K-20, 
L-CGK 00, L-XBCHB 00
Teplotní rozsah použitelnosti 
-25 °C až + 130 °C

Vysoce výkonné lithné plastické mazivo s nízkou 
konzistencí formulované za použití speciálních aditiv 
tak, aby poskytovalo vysokou výkonnost pod vysokým 
zatížením. Zajišťuje dobrou mechanickou stabilitu a 
ochranu proti korozi. Tento produkt maže a chrání 
součástky i za těch nejtěžších pracovních podmínek. 

Plastická maziva

Řada plastických maziv značky 
Valvoline obsahuje produkty 

speciálně vyvinuté pro použití 
v osobních i nákladních 

automobilech, motocyklech, 
lodích a průmyslových 

aplikacích. Plastická maziva 
Valvoline jsou navržena pro 
použití v nejnáročnějších 

aplikacích, kde dosahují těch 
nejlepších výsledků.

i

Balení: 400 g, 18 Kg, 50 Kg Balení: 400 g, 18 Kg, 50 Kg Balení: 400 g, 18 Kg, 50 Kg

Balení: 500 g Balení: 18 Kg
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OLEJE PRO MOTOCYKLY,
ZAHRADNÍ TECHNIKU 
A LODĚ

Racing
2T
CIK-FIA

Vysoce výkonný plně syntetický 
2-taktní olej SAE 50 pro vodou 
chlazené závodní motocyklové 
motory. Při použití v deštivém počasí nezpůsobuje 
zalepení škrtící (plynové) klapky. Olej není předředěn 
a nemůže být použit v systémech vstřikování oleje. 
Může být použit v 2-taktních premix systémech. 
Směs musí být podle pokynů výrobce motoru 
s palivem 95 oktanů.

SynPower
2T
API TC 
JASO FD, 
ISO L-EGD

Plně syntetický motorový olej 
s nízkou kouřivostí. Speciální 
složení a předředění pro snadnější smísení překračuje 
požadavky všech předních výrobců motocyklů na 
zajištění prvotřídní ochrany v náročných extrémních 
provozních podmínkách. Lze použít prakticky ve všech 
2T motocyklových motorech včetně vstřikovacích 
systémů a premixových systémů.

DuraBlend
2T
API TC 
JASO FD, 
ISO L-EGD

Vysoce výkonný semi-syntetický
motorový olej s nízkou kouřivostí 
pro všechny 2-taktní motocyklové 
motory. Poskytuje optimální výkon, pomáhá udržovat 
čistý motor, zabraňuje odírání a zalepení kroužků. 
Předředěný pro snadnější míchání - může být použit 
jak v aplikacích se systémem vstřikování, tak v premix 
systémech, ale také na ředění oleje s benzínem mimo 
nádrž.

DuraBlend Scooter
2T
API TC 
JASO FD, 
ISO L-EGD

Vysoce výkonný semi-syntetický 
motorový olej s nízkou kouřivostí 
pro všechny 2-taktní skútrové 
motory. DuraBlend Scooter 2T je speciálně vyvinut 
k zajištění optimálního výkonu a zabraňuje odírání 
a zalepení kroužků. Výrobek splňuje požadavky všech 
předních výrobců skútrů. Předředěný pro snadnější 
míchání - může být použit jak v aplikacích 
se systémem vstřikování, tak v premix systémech.

SynPower 4T
5W-40
API SN 
JASO MA, MA-2, 
JASO: TEST MOKRÉ SPOJKY T903

Vysoce výkonný plně syntetický 
motorový olej pro všechny 
4-taktní motory skútrů a motocyklů, 
kde je uvedena specifikace náplně API SN nebo JASO 
MA. Tento výrobek je speciálně vyvinut tak, aby zajistil 
vynikající ochranu proti opotřebení a karbonovým 
úsadám. Umožňuje rychlý studený start a hladké 
mazání i za velmi chladných podmínek, je kompatibilní 
s mokrou spojkou.

SynPower 4T
10W-30
API SM, SN 
JASO MA, MA-2

Vysoce výkonný plně syntetický 
motorový olej pro 4-taktní 
motocyklové motory. Produkt je 
kompatibilní s  mokrou spojkou a je doporučen pro 
motocykly kde je uvedena specifikace API SN nebo 
JASO MA. Zejména je vhodný tam, kde je požadovaná 
specifikace JASO MA2. Umožňuje rychlý studený start 
a hladké mazání i za velmi chladných provozních 
podmínek.

2T motocyklové oleje

Balení: 1L Balení: 1L Balení: 1L

Balení: 1L Balení: 1L Balení: 1L, 4L, 60L, 208L
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4T motocyklové oleje



SynPower 4T
10W-50
API SN 
JASO MA, MA-2

Vysoce výkonný plně 
syntetický motorový olej pro 
4-taktní motocyklové motory. Olej je optimální pro 
mazací systémy s jednotnou náplní motoru, 
převodovky a mokré spojky. Umožňuje rychlý studený 
start a hladké mazání i za velmi chladných podmínek. 
Vyšší viskozita je výhodou pro použití v  terénních 
podmínkách.

SynPower 4T
10W-40
API SN 
JASO MA, MA-2

Vysoce výkonný plně syntetický motorový olej pro 
motocykly kde je požadována specifikace API SN 
nebo JASO MA. Olej je kompatibilní s mokrou spojkou. 
Optimální pro mazací systémy s jednotnou náplní 
motoru, převodovky a mokré spojky.

DuraBlend 4T
10W-40
API SL 
JASO MA, MA-2

Vysoce výkonný motorový 
olej složený ze směsi syntetických olejů. Produkt je 
speciálně vyvinut tak, aby splňoval požadavky 
významných výrobců motocyklů a poskytoval vynikající 
ochranu i výkon za všech podmínek. Optimální pro 
mazací systémy s jednotnou náplní motoru, 
převodovky a spojky.

DuraBlend 4T
20W-50
API SL 
JASO MA, MA-2

Vysoce výkonný motorový 
olej speciálně formulován tak, 
aby splňoval požadavky výrobců 
motocyklů a chránil v náročných provozních 
podmínkách. Syntetická směs je vyrobena z vybraných 
vysoce kvalitních základových olejů a nejlepších aditiv 
pro extrémní tlaky tak, aby zabezpečila optimální sílu 
olejového filmu. Optimální pro mazací systémy 
s jednotnou náplní motoru, převodovky a spojky.

Motorcycle Oil 4T
10W-40
API SG

Speciální složení oleje poskytuje 
celoroční ochranu 4-taktním motocyklovým motorům. 
Olej vytváří silný olejový film pro dokonalou ochranu a 
mazání v širokém rozmezí teplot. Motorcycle 4T je 
prvotřídní multi-grade motorový olej speciálně 
formulovaný pro zajištění celoroční ochrany 4-taktních 
motocyklových motorů a kompatibilní mokré spojky. 

Motorcycle Oil 4T
20W-50
API SG

Vysoce výkonný olej pro 4-taktní 
vodou a vzduchem chlazené
motocyklové motory, doporučený 
pro V-TWIN motory značky Harley 
Davidson. Olej vytváří výborný silný olejový film pro 
dokonalou ochranu a mazání v širokém rozmezí teplot. 
Motorcycle Oil 4T je prvotřídní multi-grade motorový 
olej speciálně formulovaný pro zajištění celoroční 
ochrany 4-taktních motocyklových motorů 
a kompatibilní mokré spojky. 

Super
Outboard 2T
NMMA TC-W3, 
RL-56669E

Prémiový vysoce výkonný, 
bezpopelnatý, motorový olej pro 
všechny vzduchem a vodou chlazené 2-taktní přívěsné 
lodní motory. Tento olej poskytuje vynikající mazání a 
pomáhá předcházet usazeninám tvořícím se ve 
spalovací komoře. Olej je předředěný pro snadnější 
míchání a je vhodný do olejových vstřikovacích 
systémů. 

Super
Outboard 4T
API SJ

Prémiový motorový olej pro 
přívěsné 4-taktní motory. 
Valvoline Super Outboard 4T je 
prvotřídní multi-grade motorový olej speciálně 
formulovány tak, aby poskytoval celoroční ochranu. 
Viskozitní třída oleje pomáhá rychlému startování 
studeného motoru. Výrobek je formulován tak, aby 
splňoval požadavky všech předních výrobců 
přívěsných motorů.

Lawnmower 
Oil
API SG/CD

Lawnmower Oil SAE 30 je 
prvotřídní mazivo speciálně 
vyvinuté pro použití ve všech 4-taktních sekačkách na 
trávu, rotačních kultivátorech, malotraktorech, 
podlahových úklidových strojích a ostatních zařízeních 
pracujících ve vysokých provozních otáčkách. Tento 
produkt udržuje motor v čistotě a chrání ho proti 
opotřebení a korozi. 

Balení: 1L, 4L, 60L, 208L Balení: 1L, 4L, 60L, 208L Balení: 1L, 4L, 60L, 208L

Balení: 1L, 208L Balení: 1L Balení: 1L

Balení: 1L, 4L, 208L Balení: 1L, 4L, 208L Balení: 1L

Oleje pro lodě
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Zahradní technika

4T motocyklové oleje

AUTOMOBILOVÉ 
ANTIKOROZNÍ 
PROSTŘEDKY
TECTYL

SynPower Fork Oil
5W, 10W, 15W

Air Filter
Oil

Valvoline Air Filter Oil zabraňuje 
vstupu nečistot do motoru 
motocyklů. Výrobek je vysoce 
adhezní, přilne k pěnovému filtru a tím blokuje jakékoliv 
prachové částice, které by mohly vstoupit do 
karburátoru nebo spalovací komory motoru. Složení 
přípravku obsahuje speciálně vybrané základové oleje, 
rozpouštědla a přísady, které dodávají produktu jeho 
vynikající vlastnosti.

Air Filter
Cleaner

Valvoline Air Filter Cleaner rychle odstraňuje staré 
nečistoty, písek a usazeniny z filtru. Jeho použitím 
nedochází ke ztvrdnutí nebo poškození filtračních pěn 
jako při aplikaci rozpouštědel a benzínu. Produkt 
udržuje pěnový filtr v perfektním stavu, což mu 
umožňuje zvýšit jeho ochranné schopnosti.

Balení: 1L Balení: 1L Balení: 5L

Ostatní produkty

Tectyl 190
Black

Rozpouštědlový, černě zabarvený 
antikorozní nátěr na 
gumo/pryskyřičné bázi. 
Je rychleschnoucí, má zvukově izolační vlastnosti a lze 
přelakovat. Je doporučen pro ochranu proti korozi a 
abrazivnímu poškození železných částí a podvozků 
aut, nákladních vozidel, přívěsů, atd. Tectyl 190 Black 
vytváří po zaschnutí černý, pevný, pryskyřičný, tuhý 
film. 

Tectyl 190
Grey

Rozpouštědlový, šedě zabarvený 
antikorozní nátěr na 
gumo/pryskyřičné bázi. 
Je rychleschnoucí, má zvukově izolační vlastnosti a lze 
přelakovat. Je doporučen pro ochranu proti korozi a 
abrazivnímu poškození železných částí a podvozků 
aut, nákladních vozidel, přívěsů, atd. Tectyl 190 grey 
vytváří po zaschnutí šedý, pevný, pryskyřičný, tuhý film. 

Tectyl Bodysafe
Wax

Tectyl Bodysafe je rozpouštědlový, 
tixotropní antikorozní nátěr na voskově/asfaltové bázi. 
Je vhodný k aplikaci na podvozkovou část vozidel. Po 
zaschnutí vytváří relativně pevný, černý, pružný, 
bitumenový film. 

Ošetření prahů

Balení: 500 ml, 1L Balení: 500 ml Balení: 600 ml, 1L VC, 5L, 20L, 59L, 203L
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Ošetření podvozku

Plně syntetický tlumičový olej 
pro motocykly, skútry, mopedy, 
čtyřkolky atd. Zajišťuje plynulou 
a optimální funkci tlumičů i za 
náročných okolností jako je 
použití v terénu nebo při velmi 
vysokých i velmi nízkých teplotách. Tento vysoce 
kvalitní olej chrání tlumiče před opotřebením, korozí 
a oxidací a má dobrou kompatibilitu s těsněními. 
Vhodný také pro  sněžné skútry a horská kola. 
Použitelný také pro systémy monoshocks a přední 
vidlice s Anti-Dive systémem.



ANTIKOROZNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY TECTYL

Již od roku 1930 prodlužují ochranné antikorozní nátěry Tectyl™ provozní životnost automobilů, nákladních vozidel, 
autobusů a ostatních vozidel a zařízení. Jméno Tectyl je synonymem pro kvalitní nátěry na bázi mikrovosků, bitumenů, 
případně pigmentů. Snadno se aplikují, mají dlouhou životnost a jednoduše se odstraňují, když už nejsou potřeba.

TECTYL – to je řada produktů společnosti Valvoline, používaných na celém světě už více než 80 let pro antikorozní 
ochranu v dopravě, průmyslu, pro krátkodobé i dlouhodobé skladování zařízení i náhradních dílů. Široké použití 
produktů TECTYL je umožněno i v komerčním sektoru, neboť se dodává i ve sprejovém provedení.
Produkty TECTYL mají velmi silnou přilnavost, vytvořenou unikátní chemickou polární vazbou antikorozního filmu 
na kov. TECTYL byl také úspěšně vyzkoušen ke konzervaci kovových povrchů napadených rzí k výraznému zpomalení 
korozního procesu.

Tectyl ML
Spray (s příslušenstvím)

Tectyl ML
Greenline

Tectyl Glashelder/Klar
Spray

Tectyl 
Amber
API GL-5

Rozpouštědlový, jantarově 
zabarvený antikorozní nátěr 
na voskové bázi. Má dobré 
vodu-vytěsňující vlastnosti a dobrou penetraci, proto je 
vhodný jako všestranný antikorozní prostředek 
poskytující širokou škálu aplikací v  oblastech 
automobilismu, námořního provozu, v domácnosti a v 
průmyslu. Vytváří po vyschnutí jantarově zabarvený, 
voskový, polopevný, průsvitný film.

Tectyl Multi purpose 
506

Tectyl Multi purpose 
Clear

Balení: 600 ml, 1L VC, 5L, 20L, 59L, 203L Balení: 600 ml Balení: 400 ml

Balení: 400 ml Balení: 400 ml, 5L Balení: 400 ml

Ošetření dutin
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Ostatní produkty Tectyl

Rozpouštědlový, jantarově 
zabarvený antikorozní nátěr 
na voskové bázi. Má dobré 
vodu-vytěsňující vlastnosti 
a dobrou penetraci, takže je velmi vhodný jako 
antikorozní ochranný prostředek na vnitřní stranu dveří 
a ostatních dutých částí automobilů a podobných 
pohyblivých zařízení. Vytváří po vyschnutí jantarově 
zabarvený, voskový, polopevný průsvitný film. Produkt 
se dodává buď samotný nebo s příslušenstvím, které 
slouží ke snadné aplikaci.

Kapalný, žluto-hnědý 
antikorozní nátěr na 
pryskyřičně-olejové bázi, který 
je dodáván ve spreji. Je bez 
zápachu a šetrný k životnímu 
prostředí. Má dobrou penetraci mezi styčné plochy, 
takže je velmi vhodný jako preventivní ochrana proti 
korozi. Vytváří po vyschnutí světle žlutý, polopevný 
průsvitný film. TECTYL ML Green Line je schválen v 
souladu s TR 338: 2010, SFS 4086: 2006, má 
osvědčení od Inspecta Sertifionti Oy na antikorozní 
prostředky pro vnitřní dutiny.

Rozpouštědlový, téměř bezbarvý 
antikorozní sprej na pryskyřičné bázi, 
vytváří průsvitný bezbarvý film. 
Má dobré vodu-vytěsňující vlastnosti a lze ho použít 
jako všestranný antikorozní prostředek. Poskytuje 
širokou škálu aplikací na železných a neželezných 
kovech v  oblastech automobilismu, námořního 
provozu, v domácnosti a v průmyslu, jako jsou 
nástroje, chromované díly. Je ideálním produktem pro 
ochranu elektrických vodičů.

Tectyl Multi purpose 506 je 
rozpouštědlový, jantarově zabarvený antikorozní 
ochranný nátěr na voskové bázi. Má dobré 
vodu-vytěsňující vlastnosti a dobrou penetraci, rychle 
schne, lze ho použít proti korozi při skladování a při 
kontinentální a zámořské přepravě. Vytváří po 
vyschnutí jantarově zabarvený, voskový, polopevný, 
průsvitný film.

Prvotřídní transparentní 
antikorozní ochranný prostředek 
speciálně navržen pro použití 
jako univerzální ochranný 
prostředek, který poskytuje 
vynikající bariéru proti korozivnímu prostředí pro 
železné a neželezné výrobky, průmyslové komponenty, 
náhradní díly a mnoho dalších možností. Jedná se o 
vynikající antikorozní prostředek pro skladování nebo 
ochranu při přepravě hotových a nedokončených 
automobilových dílů. 

AUTOKOSMETIKA,
PŘÍSADY
A OSTATNÍ KAPALINY

Cockpit
Spray

Cockpit Spray obnovuje vzhled a nezanechává lepkavý 
povlak. Neobsahuje silikon, čistí, obnovuje a chrání 
vinyl a kůže. Cockpit Spray vytvoří anti-statický film, 
který odpuzuje prach a nečistoty a poskytuje ochranný 
štít proti poškození ultrafialovým zářením.

Silicone 
Spray

Silicone Spray je mazivo pro menší zatížení, které 
maže, odolává vodě, chrání a nenechává žádné lepivé 
zbytky. Silicone Spray je účinný aerosol s mazivem a s 
účinnými anti-korozivními vlastnostmi. Produkt maže a 
chrání předměty uvnitř i kolem domu proti rzi a korozi a 
udržuje je pohyblivé.

Motor Start
Spray

Motor start byl vyvinut proto, aby dodal motoru 
maximální startovací energii při snížení zatížení baterie. 
Motor start poskytuje maximální startovací sílu tím, že 
pečlivě kontroluje obsah etheru. Optimalizování 
obsahu etheru dává spotřebitelům tu nejlepší hodnotu 
a výkon.

White Grease
Spray

Vysoce kvalitní mazivo vodě a tepelně odolné pro 
dlouhodobou ochranu šroubů, posuvných dveří, 
řetězů, závěsů a dalších pohyblivých nebo posuvných 
dílů. Složení White Grease zabraňuje jeho ztvrdnutí, 
skapávání, zabarvení a proniká do malých štěrbin. 
Mazací tuk zůstává přesně tam, kam je nastříkán.

Copper
Spray

Produkt proti zadření s antikorozním účinkem. Chrání 
šrouby a matice proti rezivění a korozi a umožňuje, aby 
byly namontovány a opět demontovány bez velké 
námahy.

Multi
Spray

Multi Spray je vysoce kvalitní víceúčelová 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.

Autokosmetika

Balení: 400 ml Balení: 400 ml Balení: 400 ml

Balení: 400 ml Balení: 400 ml Balení: 400 ml
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White Synthetic 
Chainlube

Produkt dle nejnovějšího vývoje 
technologie v mazání řetězu, 
který poskytuje dlouhotrvající 
ochranu proti opotřebení s vynikajícími vlastnostmi 
proti odstřiku za provozu. Syntetické složky přípravku 
vytvoří dlouhotrvající mazací a ochranný film, aby byla 
zajištěna maximální životnost řetězu a řetězového kola. 
Kompatibilní s řetězy konstruovanými jak na základě 
O-kroužků, tak také na základě X-kroužků.

Penetrating 
Oil

Penetrating oil byl speciálně 
vyvinut, aby účinně pronikal, 
uvolňoval, mazal a čistil zkorodované části a závity. 
Penetrating Oil je velmi účinný dlouhodobý mazací 
aerosol, který proniká do trhlin, puklin a závitů. 
Okamžitě uvolňuje šrouby, matice a další spojovací 
materiál. Mazivo dodatečně snižuje tření a odstraňuje 
nepříjemné vrzání. 

Zinc 
Spray

Zinc Spray poskytuje vynikající ochranu svarů při 
opravách karoserií, vytváří rychleschnoucí, 
samoregenerační a flexibilní vrstvu, která pomáhá 
zastavit korozi a poskytuje základní nátěr pro většinu 
nátěrových systémů.

Clean 
Tronic

Clean Tronic je víceúčelový čistič elektrických kontaktů.
Produkt má vynikající schopnost proniknout na určená 
místa. Clean Tronic je výkonný aerosol, který nejen 
maže a čistí, ale také chrání elektrické kontakty proti rzi 
a korozi.

Brake 
Cleaner

Glass 
Cleaner

Glass Cleaner je navržen tak, aby účinně čistil a rozzářil 
všechny skleněné plochy, aniž by vytvářel šmouhy. 
Glass Cleaner obsahuje pečlivě vyváženou směs 
detergentů, smáčedel, čisticích prostředků 
a rozpouštědel a je ideální pro čištění skla a keramické 
dlažby.

Carburettor 
Cleaner

Carburettor Cleaner je směs 
vybraných rozpouštědel, pečlivě 
složených tak, aby maximalizovala čisticí sílu 
na karburátorech, škrtících klapkách, PCV ventilech 
a ovladačích škrtících klapek. Carburettor Cleaner je 
bezpečný pro senzory kyslíku, katalyzátory 
a elektronicky řízené karburátory. Splňuje současné 
předpisy VOC a neobsahuje chlorovaná rozpouštědla.

High Pressure 
Lubricant + PTFE

High Pressure Lubricant 
s obsahem PTFE je mazivo pro 
extra těžké zatížení určené 
k ochraně kovových dílů proti opotřebení a korozi 
v extrémních podmínkách. Vytváří mimořádně silně 
lepkavou olejovou vrstvu. Velmi účinné složení 
produktu obsahuje PTFE a přísady pro extrémní tlaky, 
které chrání kovy před opotřebením při vysokém tlaku, 
vysokých teplotních vlivech a vibracích.

Proshine 
Wax

Proshine Wax je vysoce kvalitní produkt, který se 
skládá z vody a přírodních vosků. Výrobek čistí a chrání 
autolak po dlouhou dobu a vytváří super lesklý povrch. 
Proshine Wax funguje skvěle na autolak, stejně jako na 
jiné podobné povrchy. Výrobek je snadno aplikovatelný 
a zanechává po vysušení krásný lesk.

Autokosmetika

Balení: 100 ml, 400 ml Balení: 400 ml Balení: 400 ml

Balení: 400 ml Balení: 500 ml Balení: 500 ml

Balení: 500 ml Balení: 500 ml Balení: 500 ml
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Brake Cleaner je vysoce kvalitní 
produkt, který okamžitě čistí 
brzdové díly, brzdové destičky, 
brzdové vedení, bubny, 
rotory, třmeny, pružiny, posuvné
desky, atd. Brake Cleaner je silný 
aerosol s čisticím prostředkem, který ihned odstraní 
veškeré nečistoty a prach z automobilových brzd 
a elektrických startérů bez nezanechávání zbytků. 
Je to také všestranný odmašťovací prostředek a může 
být použit na spojkové lamely a přítlačné destičky, 
elektrické motory, vypínače a kontakty.

Petrol System 
Protector

Vysoce výkonné aditivum pro 
všechny typy benzinových motorů. Čistí a chrání 
všechny komponenty palivového systému, které 
přijdou do kontaktu s palivem. Efektivně čistí palivová 
vedení, vstřikovače, spalovací komory a svíčky. 
Předchází tvorbě škodlivých úsad uvnitř motoru 
a zvýšení spotřeby paliva. 

Diesel System 
Protector

Vysoce výkonné aditivum pro 
všechny typy naftových motorů. 
Čistí a chrání všechny komponenty 
palivového systému, které přijdou do kontaktu 
s  palivem. Předchází tvorbě škodlivých úsad 
způsobených biopalivy. Obsahuje zlepšovač 
cetanového čísla pro lepší proces spalování nafty. 
Zvyšuje mazací schopnosti nafty s  nízkým obsahem 
síry, čímž předchází opotřebení vstřikovacího systému. 

Engine Oil 
Treatment

Engine Oil 
System Cleaner

Čisticí koncentrát se speciální 
formulací, která odstraňuje úsady a kaly z  olejového 
systému. Odstraňuje rozpustné nečistoty a udržuje je 
ve vznosu v  motorovém oleji. Předchází tak brzké 
kontaminaci čerstvého oleje. Vhodný pro benzinové i 
naftové motory a všechny typy motorových olejů. 
Doporučeno používat při každé výměně oleje.

Engine Oil 
Stop Leak

Speciální aditivní balíček pro snížení spotřeby oleje. 
Udržuje viskozitu motorového oleje na stále stejné 
úrovni a efektivně utěsňuje olejový mazací systém. 
Poskytuje dlouhotrvající účinek a je vhodný pro 
všechny typy motorů.

Cooling System 
Stop Leak

Okamžitě utěsňuje chladicí systémy. 
Efektivně chrání chladicí systém a spalovací komoru 
před poškozením těsnění. Poskytuje dlouhotrvající 
účinek a předchází únikům chladicí kapaliny a 
poškození těsnících materiálů. Plně kompatibilní se 
všemi typy chladicích kapalin. 

Balení: 300 ml Balení: 300 ml Balení: 300 ml

Balení: 300 ml Balení: 300 ml Balení: 300 ml
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Valvoline EGR 
+ Turbo Cleaner

Směs vybraných detergentů, 
pečlivě sestavených tak, aby maximalizoval čištění 
EGR, 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.

Petrol System 
Cleaner

Diesel System 
Cleaner

Balení: 400 ml Balení: 300 ml Balení: 300 ml

Autokosmetika Přísady

Vysoce výkonné čisticí aditivum 
pro všechny typy benzinových motorů. Čistí palivový 
systém od nádrže po spalovací komoru. Obnovuje 
původní výkon motoru vyčistěním soustavy vstřikování 
paliva. Okamžitě odstraňuje úsady, snižuje emise 
výfukových plynů, pomáhá řešit problémy se sníženou 
výkonností motoru a vysokou spotřebou paliva.

Vysoce výkonné čisticí aditivum pro všechny typy 
naftových motorů. Čistí kompletní palivový systém. 
Velmi účinné pro okamžité vyčištění elektronicky i 
mechanicky ovládaných vstřikovacích trysek. Zajišťuje 
čistý vstřikovací systém, zlepšuje spalování a snižuje 
kouřivost. Obnovuje původní výkon motoru.

Speciální aditivní balíček pro 
zvýšení výkonnosti a užitných vlastností motorového 
oleje. Udržuje výkonnost oleje na stejné úrovni během 
prodloužených výměnných intervalů. Stabilizuje 
výkonnost motorového oleje, poskytuje dodatečnou 
ochranu proti oxidaci a předchází spotřebě oleje. 
Vhodný pro všechny typy motorových olejů.



Snowmobile 
2T
API TC
JASO FD
ISO L-EGD

Vysoce kvalitní syntetický motorový olej pro 2-taktní 
motory sněžných skútrů, určený pro premix systémy a 
ředění oleje s benzínem mimo nádrž.

Balení: 4L

VPS HD Diesel 
System Complete

Efektivně čistí a obnovuje kompletní palivový systém 
automobilů a vrací tak motorům jejich původní výkon. 
Tento produkt chrání proti korozi a zlepšovače 
tekutosti usnadňují startování za nízkých teplot. 
Chemické složení produktu stabilizuje naftu 
a předchází jejímu stárnutí a bakteriální kontaminaci. 
Ošetří až 1000 litrů motorové nafty.

Cooling System 
Cleaner

Čisticí koncentrát pro čistění chladicího nebo topného 
systému. Odstraňuje a váže na sebe zbytky olejů a 
plastických maziv. Odstraňuje kaly a korozi a předchází 
kontaminaci čerstvé chladicí kapaliny. Plně 
kompatibilní se všemi typy chladicích kapalin.

DPF Cleaner 
& Regenerator

Aditivum pro nižší teplotu vypalování sazí z filtru 
pevných částic (DPF). Umožňuje účinnou regeneraci 
DPF filtru při nižších teplotách výfukových spalin. 
Udržuje DPF filtr v  dobré kondici a předchází tak 
vysokým nákladům na jeho výměnu.

Cold Flow 
Improver

Vysoce účinný zlepšovač tekutosti za nízkých teplot 
pro motorovou naftu. Snižuje tendenci nafty k  tvorbě 
„gelu“ a zlepšuje proces jejího hoření. Ideální řešení, 
problémů při studených startech. Předchází zanášení 
palivového filtru při nízkých teplotách a zvyšuje cetano-
vé číslo pro optimální spalování. 

Brake & Clutch Fluid 
DOT 4
SAE J.1704, 
FMVSS 116 DOT 4, 
ISO 4925 Class 4

Výkonná neminerální brzdová 
kapalina. Vysoký bod varu 
garantuje bezpečnou jízdu. 
Kapalina je šetrná ke všem materiálům brzdového 
systému a je vhodná pro všechny diskové a bubnové 
brzdové systémy osobních automobilů, nákladních 
vozů a ostatních vozidel vyžadujících výkonovou 
úroveň DOT 4. Doporučuje se, aby byla brzdová 
kapalina obnovována každé dva roky. 

Brake & Clutch Fluid 
DOT 5.1
SAE J.1704, 
FMVSS 116, 
ISO 4925

Vysoce výkonná syntetická 
brzdová kapalina určená 
pro nejnáročnější jízdní podmínky. 
Vhodné pro vozy s anti-blokovacím zařízením ABS a 
ASR s protiskluzovým systémem. Pro všechny 
kotoučové, bubnové a protiskluzové brzdové systémy 
používané v osobních automobilech, nákladních 
vozidlech a ostatních vozidlech vyžadující výkonovou 
úroveň DOT 5.1. 

Multi-Vehicle Coolant 
Concentrate
VW TL 774 C, D, F, G, J, VW G11, 
G12, G12+, G12++, G13, AUDI, 
SEAT, SKODA, BMW N600.69.0, BS 
6580, 1992, PSA B71 5110, CUNA 
NC956-16, Ford WSS M97 B44-D, 
GM B 040 0240, Honda type 2, 
MB 325.0, 2, 3, 5, 6,  Opel 6277M 
(B 040 1065), Peugeot (PSA B 71 
5110), Volvo, Renault, Toyota, ... 

Světle žlutá univerzální chladící 
kapalina pro osobní a lehká užitková 
vozidla. Má vynikající antikorozní vlastnosti, chrání 
všechny typy motorů a prodlužuje životnost chladícího 
systému. Univerzální složení kombinuje výhody 
standardní, hybridní (HOAT) a organické (OAT) chemie. 
Vhodná také pro aplikace SI-OAT.  Doporučené ředění  
je v poměru 1:1 pro teploty do -37°C.

Waterless 
Hand Cleaner

Vysoce účinná mycí pasta na ruce. Biologicky 
odbouratelná, dermatologicky testovaný čistič rukou 
se složkami uklidňujícími pokožku. Velmi účinně 
odstraňuje veškeré nečistoty, pasta se aplikuje na 
suché ruce a po odstranění nečistot se ruce umyjí 
vodou.

Balení: 500 ml

Balení: 250 ml Balení: 300 ml Balení: 300 ml

Balení: 500 ml, 1L, 5L Balení: 1L

Balení: 1L, 5L, 20L, 60L, 208L, 1000L Balení: 4,5L

Antifreeze
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Ostatní

Přísady

Brzdové kapaliny

POZNÁMKY:
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Autorizovaný importér do České a Slovenské republiky 
LUBSTAR, a.s.
Zlosyň č.p. 166, 277 44
Czech republic
Tel:  +420 315 781 199
Mob:  +420 602 279 238
E-mail: lubstar@lubstar.cz

Najdete nás na
FA C E B O O K U

WWW.LUBSTAR.CZ

 
LUBSTAR, s.r.o.
Miletičova 25, 821 09   Bratislava
Slovak Republic
Tel:  +421 265 311 695
Mob:  +421 903 582 675
E-mail: lubstar@lubstar.sk


