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Autochémia – Autokozmetika – Mazanie 
 

Verzia:  CC16/001  

Valvoline™ Multi Spray 

Multi Spray je vysoko kvalitná viac - účelová tekutina, ktorá preniká, uvoľňuje, maže a chráni 
všetky kovové časti pred hrdzou a koróziou. 
 
Multi Spray je veľmi účinný aerosól so zmesou rýchle pôsobiacich, výborne penetrujúcich rozpúšťadiel, ktoré 
sa odparia a zanechajú tenký transparentný ochranný film. 
 
 
 
Aplikácie 
 
Použite Multi Spray pre uvoľnenie, ochranu, mazanie 
a čistenie: skrutky, šijacie stroje, blokovacie 
mechanizmy, rozdeľovače, zapaľovacie sviečky, 
náradie, potrubné závity, písacie stroje, závesy, 
zbrane, rybárske navijaky, poľnohospodárska a 
záhradná technika, valce, kolieska, matice , lodné 
diely, reťaze, svorky, prístroje, chróm, zipsy, hodiny, 
garniže a veľmi mnoho ďalšieho použitia. 
 
Tiež je možné použiť na mazanie závesov a zámkov 
garážových brán, udržuje kosačky na trávu v dobrom 
stave a koruhvy, aby ukazovali správnym smerom. 
 
Multi Spray čistí a chráni všetky kovy od hrdze a 
korózie. Odstraňuje ľahko decht, oleje a špinu z 
väčšiny povrchov. 
 
 
 
 
 
 
Vlastnosti a výhody 
 
Špičková účinnosť 
Multi Spray preniká rýchlo do trhlín, puklín, závitov a 
uvoľňuje skrutky, matice a ďalšie spojovacie prvky. 
Nepríjemné vŕzganie odstraňuje mazivo, ktoré znižuje 
trenie. 
 
Ďalšie výhody 
Preniká - uvoľňuje - maže. Chráni kovové diely pred 
hrdzou a koróziou. Vysuší zvlhnuté sviečky a chráni 
svorky batérie pred koróziou. Chráni náradie, 
zariadenia a stroje pred hrdzou a vytesňuje vlhkosť z 
akéhokoľvek povrchu. 

 
 
Ľahké použitie 
Držte nádobu vzpriamene približne 15-20 cm od 
povrchu, ktorý má byť ošetrený a vykonajte nástrek.  
 
Pre ďalšie informácie o tom ako používať 
Penetrating Oil, oskenujte prosím Quick Response 
Code (QR kód) a prezrite si naše inštruktážne video. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rýchla kontrola usadenín 
Multi Spray je zmes rýchlo pôsobiacich výborne 
penetrujúcich rozpúšťadiel, ktoré po odparení 
zanechávajú tenký priehľadný ochranný film. Rýchlo 
uvoľňuje skorodované spojovacie prvky. 
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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. Preniknutiu 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. 
 

Multi Spray 1299WD 

Vzhľad Číra jantárová 
tekutina 

Farba jantárová 

Hnacia látka Oxid uhličitý 

Vôňa Typická 

Aplikačná teplota 0-35 °C 

Merná hustota pri 20 °C 0.725 

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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