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Autochemie – Autokosmetika – Čistenie 
 

Verzia:  CC20/001 

Valvoline™ EGR & Turbo Cleaner  

EGR & Turbo Cleaner je zmes vybraných detergentov, starostlivo zostavených tak, aby 
maximalizoval čistenie EGR (recirkulácia výfukových plynov), ventilov a turbodúchadla. 
 
Znečistené turbokompresory znižujú výkon motora a skracujú životnosť turba. EGR & Turbo Cleaner je 
formulovaný tak, aby rýchlo a bezpečne odstránil odolné usadeniny a nezanechával zvyšky. 
 
 
Aplikácia 
 
Vhodné pre použitie na EGR a turbodúchadla s 
usadeninami živice, lakovými usadeninami, karbónom 
alebo nečistotami. Prilepovanie EGR ventilov zvyšuje 
škodlivé emisie. Použitie EGR & Turbo Cleaner 
okamžite odstraňuje tieto usadeniny a tak obnovuje 
výkon motora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlastnosti a výhody 
 
Čistí usadeniny, ktoré znižujú výkon motora 
EGR systémy sú navrhnuté tak, aby recirkulovali 
výfukové plyny, ktoré znečisťujú systém. 
Turbodúchadlá sú postavené tak, aby dodávali motoru 
viac energie. Pri svojej prevádzke vytvárajú značné 
množstvo tepla. Postupom času sa v turbe usadzujú 
nečistoty. Pre toto zariadenie je najdôležitejšie 
udržovanie jeho čistoty. EGR & Turbo Cleaner 
obsahuje detergenty určené špeciálne na odstránenie 
usadenín vytvorených v EGR a turbo systémoch. 

 
 
Ľahké použitie: 
Pred použitím dobre pretrepte. Vyčistite exponované 
miesta a závesy ventilov EGR.  
Vyčistite turbodúchadlo od nahromadených sadzí. 
Aplikácia musí byť vykonaná pri vonkajšej teplote 
10-35ºC. Objekty, ktoré chcete vyčistiť, je nutné 
nechať vychladnúť pod 35 °C. Nádoba spreja 
obsahuje špeciálny ventil, ktorý vám umožňuje 
striekanie v akejkoľvek polohe. 
 
Pre ďalšie informácie o tom,ako používať EGR & 
Turbo Cleaner, oskenujte prosím Quick Response 
Code (QR kód) a zobrazte si naše inštruktážne 
video. 
 

 
 
 
 
 
Výkonné čističe znižujú škodlivé emisie 
Odolné nečistoty sú odstránené rýchlo a bezpečne. 
Čistenie zalepených EGR ventilov znižuje škodlivé 
emisie a vyčistenie znečistených turbodúchadiel 
zaisťuje optimálny výkon a životnosť turba. 
 
 
 
 
 

  
  



Informácie o produkte        
Produkt  ASHLAND CONSUMER MARKETS, OBCHODNÉ JEDNOTKY SPOLOČNOSTI ASHLAND INC. 

 

 

 

 

 

 
Strana 2 z 2   

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. 
. 
 

EGR & Turbo Cleaner 

Vzhľad číra tekutina 

Farba Jasná&čirá 

Vôňa Typická 

Aplikačná teplota 10-35 °C 

Merná hustota pri 20 °C 0.745 

Skladovanie chladno a sucho 

Bod vzplanutia  <0°C 

  
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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