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Provozní aditiva – Diesel systém 
 

Verze:  SA7/02  

Valvoline
TM

 Diesel System Protector 

 
Vysoce výkonná přísada pro všechny vznětové motory. Čistí a chrání všechny součásti, které jsou v 
kontaktu s palivem. Udržuje optimální výkon motoru. 
 
 
 
Aplikace 
 

Vhodné pro všechny vznětové motory v osobních a 
nákladních automobilech.  
 
Pro zimní i letní naftu. 
Pro moderní vstřikovací systémy Common-Rail a 
pump injection. 
 
Doporučená aplikace: 
Preventivní (při každé kontrole vozidla), aby byl 
systém naftového motoru čistý. 
 
 
 
 

 
Vlastnosti a přínosy 
 

Udržuje naftový system čistý  
Účinně čistí všechny součásti naftového systému, 
které přicházejí do styku s palivem. Zabraňuje vzniku 
škodlivých usazenin uvnitř motoru. 
 
Efektivní ochrana proti korozi 
Speciální inhibitory zabraňují korozi součástí 
palivového systému. 
 
Zabraňuje tvorbě kalu 
Valvoline Diesel System Protector stabilizuje palivo a 
zabraňuje tvorbě kalu, což je častější v případě použití 
biopaliva. 

 
 
 
Provozní pokyny 
 

Přidejte obsah nádoby (300 ml) do nádrže s 
množstvím paliva až do 50 litrů nafty. 
Množství paliva by se mělo rovnat alespoň objemu 
rezervy. 
 
Aplikujte jednoduchým přidáním Diesel System 
Protector do nafty. Nevyžadují se žádné speciální 
nástroje nebo vybavení.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Zlepšuje spalování paliva 
Vlivem přísad zlepšující cetanové číslo se zlepšuje i 
vznícení a zabraňuje se "klepání" motoru. 
  
Mazání palivového systému 
Zvyšuje mazivost nafty s nízkým obsahem síry, 
zabraňuje opotřebení ventilových sedel. 
 
Zabraňuje vysoké spotřebě paliva 
Obsahuje speciální přísady, které pomáhají vyčistit 
naftový systém a spalovací komory, a tím přispívá k 
úsporám paliva. 
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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. 
 
 

Diesel System Protector  

Vzhled  Světle žlutá 
Měrná hustota při 20°C 0,831 
Bod vzplanutí °C 62 

 
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. 
Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou a skladujte ji 
na chladném, suchém a dobře větraném místě. 
Produkt skladujte ve vnitřních prostorách a 
nevystavujte ho přímým slunečním paprskům, 
vysokým teplotám nebo mrazu.  
 
 
 
Nahrazuje: SA7/01 
Tr-IBS 
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