
VALVOLINE AIR FILTER CLEANER 5L
Środek przeznaczony specjalnie do czyszczenia piankowo-gumowych filtrów
powietrza. Starannie dobrane środki czyszczące, rozpuszczalniki
oraz dodatki uszlachetniające, nadają znakomitych właściwości, takich jak
wysoka skuteczność czyszczenia i emulgacji, maksymalna penetracja
i wysoka skuteczność usuwania zanieczyszczeń, piasku i brudu. Utrzymuje
filtry w dobrym stanie, umożliwiając wydłużenie jego właściwości
ochronnych. W przeciwieństwie do rozpuszczalników i benzyny,
nie powoduje utwardzenia lub uszkodzenia pianki filtra.

 
Zastosowanie:
Bezpieczny do czyszczenia praktycznie wszystkich filtrów powietrza z pianki gumowej.
Specjalna formuła do stosowania w motocyklowych oraz innych filtrach powietrza.
 
Sposób użycia:

Wymontować filtr powietrza z motocykla i wytrząsnąć z filtra możliwie jak najwięcej zanieczyszczeń i brudu.1.
Nałożyć preparat na obie strony filtra powietrza, pozwalając aby środek czyszczący całkowicie nasycił filtr.2.
Pozostawić go na 10 minut.3.
Spłukać filtr stosując strumień czystej wody pod niskim ciśnieniem.4.
Wysuszyć filtr.5.
Nałożyć olej Valvoline Air Filter Oil i ponownie zamontować filtr.6.

Na zamówienie
Produkt na zamówienie, sprowadzany jest do wybranego sklepu w ciągu 24-72h. W przypadku braku towaru u naszego
dostawcy termin może się wydłużyć.

Opis producenta

Marka Valvoline jest najstarszą firmą na świecie, oferującą oleje silnikowe. W jej asortymencie znajdują się również
produkty służące do pielęgnacji nadwozia i podwozia pojazdów.
W 1866 roku Amerykanin dr John Ellis opracował recepturę oleju, który przeznaczony był do smarowania układu
zaworowego w maszynie parowej. Nazwę swojej firmy „Valvoline” zaczerpnął od angielskiego słowa „valve”, które
oznacza zawór.
Ważnym punktem w historii działalności firmy Valvoline był jej zakup przez firmę Ashland Inc. w latach 50. XX wieku. Od
tego momentu liczona jest ekspansja marki na rynki światowe. W 1989 roku powołano zaś do życia europejski oddział
Valvoline International Europe, z siedzibą w Zwijndrecht w Holandii.
Obecnie roczne obroty firmy Valvoline sięgają ponad 1 mld dolarów amerykańskich, a koncern posiada filie w ponad
140 krajach na całym świecie. Zajmuje czołową pozycję w branży produkcji olejów w Stanach Zjednoczonych,



w Ameryce Północnej, w Europie, Australii i w Azji.


