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Valvoline™ White Synthetic ChainLube  

Produkt podľa najnovšieho vývoja technológie v mazaní reťazí, ktorý poskytuje dlhotrvajúcu 
ochranu proti opotrebeniu s vynikajúcimi vlastnosťami proti odstreku za prevádzky. 
 
Syntetické zložky zmesi vytvoria dlhotrvajúci mazací a ochranný film na ozubených kolesách, aby bola 
zaistená maximálna životnosť reťaze a reťazového kolesa. Kompatibilný s reťazami konštruovanými ako s O-
krúžkami, tak s X-krúžkami. 
 
 
Aplikácie 
 
White Synthetic ChainLube je ľahko použiteľný na 
motocyklové reťaze, a to buď na cestné alebo off-road, 
mopedy, bicykle, záhradnú techniku, v 
poľnohospodárstve a priemyselnom využití. 
 
White Synthetic ChainLube ľahko preniká ako do O-
krúžkov, tak do X-krúžkov reťazí. Produkt je pre O-
krúžky bezpečný. 
 
White Syntetic ChainLube chráni reťaze proti 
extrémnym tlakom a rázovým zaťaženiam vo vlhkom, 
slanom, kyslom alebo zásaditom prostredí. 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastnosti a výhody 
 
Vynikajúca dlhodobá ochrana 
Syntetické komponenty vo White Synthetic ChainLube 
vytvoria dlhodobý mazací a ochranný film na 
ozubených kolesách pre zaistenie maximálnej 
životnosti reťazí a reťazového kolesa. 
 
Vynikajúce vlastnosti proti odstreknutí 
Produkt má dobré adhézne vlastnosti s vynikajúcu 
odolnosť proti odkvapkávaniu / odstreknutiu. 
 
 
 

 
 
Ľahké použitie: 
Pred použitím dobre pretrepajte. nastriekajte produkt 
na kontaktnú stranu reťazového kolesa a pomaly 
otáčajte reťazou, aby bola dosiahnutá maximálna 
penetrácia. Po vysušení 10-15minut vyvinie produkt 
maximálny ochranný účinok. Zanecháva biely film, 
ktorý robí proces aplikácie jednoduchší a poskytuje 
ľahkú kontrolu, že všetky miesta, ktorá majú byť 
namazané sú naozaj ošetrené.  
 
POZOR: White Synthetic ChainLube je extrémne 
horľavý. Používajte len v dobre vetraných 
priestoroch. Uchovávajte mimo dosah detí. 
Nefajčite, a nestriekajte na horúce predmety. 
 
 
 
 
 
 
 
Kompatibilita reťaze 
Produkt ľahko preniká ako do O-krúžkov, tak do X-
krúžkov reťazí. Produkt je pre O-krúžky bezpečný. 
 
Kontrola nečistôt 
Poskytuje vynikajúcu ochranu proti opotrebeniu s 
vytvoreným ochranným filmom, ktorý odoláva 
obrusujúcim nečistotám a piesku. 
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Zdravie a bezpečnosť 
Nie je pravdepodobné, že by tento výrobok 
predstavoval významné nebezpečenstvo pre zdravie 
alebo bezpečnosť, ak je správne používaný vo vhodnej 
aplikácii. Karta bezpečnostných údajov (MSDS) je k 
dispozícii na vyžiadanie v miestne príslušnej kancelárii 
predajcu alebo informatívne na internete  
http: //msds.ashland.com 
 
 
Chráňte životné prostredie 
Odovzdajte použitý prípravok do autorizovaného 
zberného miesta. Nevylievajte do kanalizácie, pôdy 
alebo vody. 
 
 
Typické vlastnosti 
Uvedené typické vlastnosti sú uvedené podľa súčasnej 
produkcie. Hoci je výroba v súlade so špecifikáciami 
Valvoline ™, môžu sa v budúcnosti objaviť odchýlky od 
týchto charakteristík. 
 

White Synthetic ChainLube 

Vzhľad Belasá 
kvapalina 

Farba belasá 

Hnacia látka Oxid uhličitý 

Vôňa Typická 

Aplikačná teplota 0-35 °C 

Merná hustota pri 20 °C 0.654 

Skladovanie chladno a sucho 

  
 
Tieto informácie sa vzťahujú len na produkty 
vyrobené v nasledujúcej lokalite (lokalitách): 
Európa 
 

Ľudia, ktorí vedia, používajú Valvoline™  
Valvoline je popredným predajcom, distribútorom a 
výrobcom kvalitných značkových automobilových a 
priemyselných výrobkov a poskytuje služby vo viac 
ako 100 krajinách po celom svete. Produkty 
zahŕňajú automobilové mazivá vrátane oleja 
MaxLife ™ - prvého motorového oleja špeciálne 
vyvinutého pre vozidlá s vyšším počtom 
najazdených kilometrov, prevodové kvapaliny, 
prevodové oleje, hydraulické mazivá, automobilovú 
chémiu, špeciálne výrobky, mazacie tuky a produkty 
pre chladiace systémy. 
 
Viac informácií o produktoch, programoch a 
službách Valvoline nájdete na: 
www.valvolineeurope.com 
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