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Autochemie – Autokosmetika – Čištění 
 

Verze:  CC3/002 

Valvoline™ Brake Cleaner  
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 a nezanechává zbytky. Je to také všestranný odmašťovací 
prostředek a může být použit na spojkové lamely a přítlačné destičky, elektrické motory, vypínače a kontakty. 
 
 
 
Aplikace 
 
Pro použití na všechny brzdové systémy osobních 
vozů, dodávek, nákladních automobilů, autobusů, 
přívěsů apod. Je také vhodný pro průmyslová vozidla. 
 
Okamžitě čistí brzdové destičky, přítlačné destičky, 
brzdové obložení, rotory, brzdová vedení a bubnové 
brzdy. 
 
Vynikající čištění elektrických rozvaděčů, nářadí a 
dílenského vybavení. Také čistí oleje, nečistoty a 
karbon odstříknutý od elektromotorů.   
 
 
 
 
 
 
Vlastnosti a výhody 
 
Vynikající čištění pro optimální brždění 
Brzdový prach a silniční špína působí na vašich 
brzdových destičkách, kotoučích nebo bubnech jako 
brusivo. Brake Cleaner okamžitě odstraňuje prach a 
špínu a tím prodlužuje životnost brzdového systému, 
umožňuje plynulejší brzdění a odstraňuje skřípání 
brzd. 
 
Bezpečnější jízda 
Odstraňování nečistot znamená menší tření a 
generování tepla což má za následek bezpečnější 
jízdu a to i v horských oblastech. 

 
 
Snadné použití: 
Na velkém otevřeném prostranství prostě držte 
nádobu vzpřímeně 10-15 centimetrů od ošetřované 
části a proveďte nástřik. Použijte nástavec pro 
přesný nástřik nebo pro těžko přístupná místa. 
 
Pro další informace o tom, jak používat Brake 
Cleaner, oskenujte prosím Quick Response Code 
(QR kód) a zobrazte si naše instruktážní video. 
 

 
 
 
 
 
Lepší brzdný výkon 
Prach z brzdového obložení, mastnota, brzdová 
kapalina a jiné nečistoty mají tendenci vytvářet 
usazeniny na horkých brzdových součástech, což 
snižuje účinnost brzd. Brake Cleaner odstraňuje tyto 
usazeniny, zanechává čistý povrch a tím zlepšuje 
účinnost brzd. 
 
Další výhody 
Rychle čistí nástroje a dílce, má krátkou dobu 
schnutí, nezanechává žádné zbytky a neobsahuje 
ropná rozpouštědla. 

  
  
 
Zdraví a bezpečnost 

 
Lidé, kteří vědí, používají Valvoline™  



Informace o výrobku        
VÝROBEK ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÍ JEDNOTKY SPOLEČNOSTI ASHLAND INC. 

 
 
 
 
 

 
Stránka 2 ze 2   

Není pravděpodobné, že by tento výrobek představoval 
významné nebezpečí pro zdraví nebo bezpečnost, 
pokud je správně používán ve vhodné aplikaci. 
Bezpečnostní list (MSDS) je k dispozici na vyžádání u 
místně příslušné kanceláře prodejce nebo informativně 
na internetu http://msds.ashland.com 
NEPOUŽÍVEJTE Brake Cleaner v blízkosti nebo na 
svařovací techniku. Vždy používejte v dobře větraném 
prostoru. Hořlavá kapalina. Chraňte před horkými 
předměty a / nebo jiskrami. 
 
 
 
Chraňte životní prostředí 
Odevzdejte použitý přípravek do autorizovaného 
sběrného místa. Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo 
vody. 
 
 
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. 
 

Brake Cleaner 
Vzhled čirá řídká 

tekutina 
Barva bezbarvá 
Hnací látka Oxid uhličitý 
Vůně Uhlovodíkové 

rozpouštědlo 
Aplikační teplota 10-35 °C 
Měrná hustota při 20 °C 0.737 
Skladování chladno a sucho 

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

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 včetně oleje MaxLife™ - 
prvního motorového oleje speciálně vyvinutého pro 
vozidla s vyšším počtem najetých kilometrů, 
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 
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