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Autochemie – Valvoline Professional Series
TM

 HD
 

 

Verze:  VPS HD3/004  

Valvoline
TM

 VPS HD Diesel System Complete 

VPS HD Diesel System Complete účinně čistí a obnovuje celý palivový systém vznětových motorů pro 
těžké zatížení, obnovuje motoru původní výkon a provozuschopnost. 
 
VPS HD Diesel System Complete snižuje prostoje za údržbu tím, že udržuje motor v čistotě, snižuje opotřebení a pomáhá 
motoru běžet více plynule a efektivně. 
 
 
 
Aplikace 
VPS HD Diesel System Complete čistí a obnovuje celý 
palivový systém vysoce výkonných vznětových motorů, 
obnovuje původní sílu a výkon motoru aniž by bylo nutné 
palivo s vyšším cetanovým číslem. 
 
Produkt emulguje kondenzovanou vodu přítomnou v nádrži a 
chrání proti rzi a korozi, zatímco přísady pro zlepšení 
tekutosti zaručují hladký rozjezd při nízkých teplotách. 
 
Chemické složení produktu stabilizuje palivo a zabraňuje 
stárnutí paliva a bakteriální kontaminaci. 
 
 
 

Vlastnosti a přínosy 
 
Snižuje náklady na prostoje a údržbu 
VPS HD Diesel System Complete snižuje prostoje na údržbu 
tím, že udržuje čistý motor, snížuje opotřebení a pomáhá 
motoru běžet plynule a efektivněji. 
 
Výborné čištění 
VPS HD Diesel System Complete odstraňuje usazeniny, 
čistí a obnovuje vstřikovače. Kromě toho snižuje emise 
pevných částic způsobené úsadami a nedokonalým 
spalováním. Pomáhá udržovat startovací vlastnosti při 
studených startech. 
 
 

  
 
Snadné použití: 
Přidejte VPS HD Diesel System Complete do palivové 
nádrže před jejím plněním. Obsah láhve stačí na 1.000 
litrů paliva. Pro speciální problémy, jako je blokování 
vstřikovačů, černý kouř, špatné startování atd., můžete 
použít vyšší koncentraci, tedy jednu láhev na 300 litrů 
paliva. Pro preventivní údržbu, použijte jednu láhev na 
jednu nádrž při každém servisním intervalu. 
 
 
 
 
 
 
 
Řešení problémů s úsadami 
Pro speciální problémy, jako je blokování vstřikovačů, 
černý kouř, špatné startování atd., můžete použít vyšší 
koncentraci, tedy jednu láhev na 300 litrů paliva. 
Pro preventivní údržbu, použijte 1 láhev na jednu nádrž při 
každém servisním intervalu. 
 
Maže vstřikovače a palivová čerpadla 
Maže vstřikovače a palivová čerpadla v případě použití 
nafty s nízkým obsahem síry. 
 
Univerzální použití 
Maximalizuje sílu a výkon všech vysoce zatěžovaných 
dieselových motorů. 
 
 

                                                             
 
 

 

  
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 
specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu 
objevit odchylky od těchto charakteristik. 
 

VPS HD Diesel System Complete   
Vzhled Čirá kapalina 
Barva čirá 
Bod vzplanutí PMCC 75°C 
Měrná hustota při 15 °C.   0.905 
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 olej do autorizovaného 
sběrného místa. 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 – VPS HD3/003 
Tr-IBS 
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