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Valvoline™ High Pressure Lubricant with 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. 
 

High Pressure Lubricant s PTFE je aerosol, který vytváří mimořádně silně lepkavou olejovou vrstvu. Velmi 
účinné složení produktu obsahuje PTFE a přísady pro extrémní tlaky, aby chránily kovy před opotřebením při 
vysokém tlaku, vysokými teplotní vlivy a vibracemi. 
 
 
 
Aplikace 
 
High Pressure Lubricant chrání kovové části před 
korozí ve vlhkém, slaném, alkalickém nebo kyselém 
prostředí. Aditiva pro extrémní tlaky používané v High 
Pressure Lubricant chrání kovy před opotřebením při 
vysokém tlaku, při vysoké teplotě, nárazech a 
vibracích. 
 
Také lze použít k mazání závěsů a zámků garážových 
vrat, udržuje sekačky na trávu v dobrém stavu a 
korouhve, aby ukazovaly správným směrem. 
Produkt neobsahuje silikon.  
 
 
 
Vlastnosti a přínosy 
 
Špičková účinnost a kompletní ochrana 
High Pressure Lubricant s PTFE vytváří houževnatý 
mazací film, který odolává "odstříknutí" z řetězů a 
ozubených kol. Čerstvě nastříkaný výrobek ošetří 
každý čtvereční milimetr a jeho speciální rozpouštědla 
pomáhají zanést mazací film do nejmenších štěrbin a 
tak poskytnout kompletní ochranu.  
 
Hladké mazání 
Obsahuje PTFE pro ochranu předmětů proti 
extrémním tlakům a rázovým zatížením. PTFE činí 
kovový povrch hladkým a méně ovlivnitelným špínou a 
korozí.  

 
 
Snadné použití: 
Před použitím dobře protřepejte. Produkt chrání při 
teplotách v rozmezí -50 °C až + 250 °C, ale vlastní 
postřik na předmět by měl být proveden mezi -20 °C 
a + 40 °C. Držte nádobu 15-20 cm od povrchu, který 
má být ošetřen a proveďte nástřik. Nechte odpařit 
rozpouštědlo. Použijte prodlužovací trysku pro 
přesnou aplikaci, nebo pro nepřístupná místa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrola úsad 
Zabraňuje tvorbě usazenin a pomáhá proti 
stávajícím úsadám. 
 
Ochrana při extrémních teplotách 
Produkt chrání při teplotách v rozmezí -50 °C  
až + 250 °C. 

    
 
 

 

  
 
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. 
 

High Pressure Lubricant with PTFE 
Vzhled Čirá žlutá 

tekutina 
Barva Žlutá 
Hnací látka Oxid uhličitý 
Vůně Typická 
Aplikační teplota -20 - +40 °C 
Měrná hustota při 20 °C 0.833 
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 – CC17/001 
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