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Autochémia – Starostlivosť o motor 
 

Verzia:  EC7/003  

Valvoline
TM

 Fuel injector and Carburettor Cleaner 

Fuel Injector and Cardurettor Cleaner je špeciálne vyvinutý pre získanie maximálneho výkonu a 
efektivity motoru. 
 
Fuel Injector & Carburettor Cleaner obsahuje detergenty určené špeciálne na odstránenie usadenín, ktoré sa 
bežne vytvárajú v vstrekovačoch a karburátoroch. Udržujte svoje auto, aby jeho motor bežal ako nový 
použitím Fuel Injector & Carburettor Cleaner každých 3.000 km. 
 
Aplikácia 
 
Pre všetky motory osobných automobilov, dodávok, 
nákladných automobilov, autobusov atď. Vhodné tiež pre 
priemyselné motory. 
 

Fuel Injector & Carburettor Cleaner odstraňuje 
nepríjemné usadeniny pri jazde. 
 
Obsahuje silné čistiace prostriedky určené špeciálne 
na odstránenie usadenín, ktoré sa normálne vytvárajú 
vo vstrekovačoch a karburátoroch.  
 
Dá sa použiť s palivami všetkých bežne 
distribuovaných oktanových čísel. 
  
 
 
Vlastnosti a výhody 
 

Vynikajúci čistiaci výkon  
Vstrekovače paliva a karburátory sú navrhnuté tak, 
aby dodávali palivo do spaľovacej komory. V súvislosti 
s týmto zariadením dávkujúcim palivo, sú navrhnuté 
veľmi sofistikované počítačové palivové systémy, ktoré 
zaisťujú presné pomery vzduch/palivo. V týchto 
zariadeniach je najdôležitejšia čistota. Fuel Injector & 
Carburettor Cleaner obsahuje detergenty určené 
špeciálne na odstránenie usadenín, ktoré sa normálne 
vytvárajú v vstrekovačoch a karburátoroch. Čistí 
vstrekovacie trysky na jedno naplnenie nádrže.  
 
Obnovuje odozvu motoru  
Reakcia motora sa rýchlo zhoršuje ako sa hromadia 
usadeniny, ktoré znižujú výkon motoru. Fuel Injector & 
Carburettor Cleaner odstraňuje nepríjemné usadeniny 
počas jazdy. 

 
 
Ľahké použitie:  

Aby sa zaistilo riadne premiešanie, pridajte celú 
fľašu do palivovej nádrže pred natankovaním. Fľaša 
stačí až 65 l paliva, použite každých 3.000 km.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrola usadenín 
Rýchlo preniká tukmi, olejmi, nečistotou a špinou. 
Odstraňuje usadeniny. Zníženie spotreby paliva a 
nižšie emisie Fuel Injector & Carburettor Cleaner 
obnovuje výkon motoru. Lepšie spaľovanie 
poskytuje lepšiu spotrebu paliva, e a znižuje 
škodlivé emisie. 
 
Zníženie spotreby paliva a nižšie emisie  
Fuel Injector & Carburettor Cleaner obnovuje výkon 
motora. Lepšie spaľovanie poskytuje lepšiu spotrebu 
paliva a znižuje škodlivé emisie. 
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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. 
 

Fuel Injector & Carburettor Cleaner 

Vzhľad Číra kvapalina 

Farba jasná, číra 

Vôňa typická 

Aplikačná teplota 0-35 
o
C 

Merná hustota pri 15 
o
C 0.810 

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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