
 

 

 

  
Speciální produkty – Průmyslový čistič (odmašťování za studena) 
 

Verze: EEE/131  

Valvoline
TM

 Clean 
 
Vysoce kvalitní odmašťovací a čisticí přípravek k použití za studena, vyrobený na bázi ropných 
rozpouštědel, penetrantů a emulgátorů. Vhodný pro všechny druhy kovů. 
 
 
 
Aplikace 
 
Používá se k odmašťování a čištění na: 
- vnější povrchy motorů vozidel, 
- stroje a části strojů, 
- díly zařízení, 
- cisterny a nádrže, které přepravují ropu a ropné 
deriváty, 
- podlahy dílen. 
 
Je účinný v aplikaci pro dekonzervování strojních 
součástí a zařízení od všech ochranných nátěrů 
vyrobených na bázi ropných derivátů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typické vlastnosti  
 
Typické vlastnosti vycházejí ze současné produkce. 
Zatímco budoucí výroba bude odpovídat specifikacím 
Valvoline, mohou se vyskytnout odchylky v těchto 
charakteristikách. 
 

Valvoline Clean 
Vzhled Bezbarvá 

kapalina 
Zápach Charakteristický 
Měrná hustota při 15.6°C.   
ASTM D-4052 

0,790 

Bod vzplanutí, COC, ºC. 
ASTM D-92 

min 50 

 

 
 
Návod k použití 
 
Na povrchy, které mají být ošetřeny, může být 
aplikován ponořením, štětcem nebo stříkáním nebo 
kombinací těchto způsobů v závislosti na velikosti 
obrobku a jeho znečištění. Po odmaštění lze povrch 
v případě potřeby opláchnout vodou. Opláchnuté 
povrchy osušte stlačeným vzduchem nebo 
hadříkem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastnosti a výhody 
 
Dobrá čisticí síla 
Proniká do pórů nečistot a usazenin a snadno je 
odstraňuje z ošetřovaných povrchů a dutin. 
Účinně rozpouští usazeniny bitumenového typu, 
topný olej, olej, tuky, polymerizovaný benzín a 
podobně. 
Emulguje s vodou, což umožňuje snadné odstranění 
nečistot z ošetřovaných povrchů. 
Není agresivní 
Nemá škodlivé účinky na lak, barvivo, pryž a těsnicí 
materiál. 
Nepůsobí korozivně na hliník, mosaz a měď. 
Hospodárný 
Rychle, efektivně a kompletně čistí ošetřené 
povrchy. 
Neobsahuje:  
chlorované uhlovodíky a nitrorozpouštědla. 

 
 
 

 

 
 

 
 



™ Obchodní značka společnosti Valvoline, registrované v různých zemích © 2017  
  
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. 

 
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 
 
 
 
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 (BL) je k 
dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře 
prodejce nebo informativně na internetu 
https://sds.valvoline.com/ 
 
 
Chraňte životní prostředí 
Odevzdejte použitý olej do autorizovaného 
sběrného místa. Dodržujte místní předpisy. 
Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody. 
 
 
Skladování 
Skladujte v omezeném prostoru, určeném pro 
skladování hořlavých materiálů. Těsně uzavřené 
nádoby je třeba chránit před přímým slunečním 
zářením a jinými zdroji tepla. Všechny potřebné 
pokyny naleznete v bezpečnostním listu. Obsahuje 
podrobnosti o možných nebezpečích, varování a 
opatření první pomoci, stejně jako dopad na životní 
prostředí a nezbytná opatření při skladování. 
 
Pozor 
Používá se za studena a nesmí se zahřívat ani 
nanášet na zahřáté povrchy. 
Měl by být používán v prostoru s dobrým větráním. 
Při práci je třeba se vyvarovat dlouhodobého 
kontaktu s pokožkou, používejte rukavice (viz BL). 
Je třeba se vyhnout dlouhodobému vdechování 
výparů. 
 
 
 
Nahrazuje: -  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


