
VALVOLINE ZESTAW DO KONSERWACJI
PODWOZIA + PISTOLET
Zestaw zawiera:

1x VALVOLINE BODYSAFE DO KONSERWACJI PODWOZIA
1x VALVOLINE TECTYL 190 DO OCHRONY KAROSERII
1x VALVOLINE ML DO KONSERWACJI PROFILI ZAMKNIETYCH
1x PISTOLET PROF. DO KONSERWACJI/BARANKA Z REGULACJĄ
 
VALVOLINE TECTYL BODYSAFE
Łącząc się z metalem chroni przed agresywnym oddziaływaniem wilgoci i związków soli. Tectyl Bodysafe został
specjalnie opracowany jako bardzo skuteczna bariera przeciw szkodliwemu działaniu korozji, uderzeń kamieni i otarć.

Doskonały do ochrony zbiorników i przewodów paliwowych, hamulcowych przewodów bezpieczeństwa i hydraulicznych
przewodów hamulcowych.
 
VALVOLINE TECTYL 190
Tectyl 190 ochrona przed korozją i ścieraniem podwozia samochodów osobowych, ciężarowych, przyczep itp. Szybko
schnie i można po nim malować. Środek oparty na gumie i żywicy. Tworzy mocną, elastyczną i trwałą powłokę ochronną
tzw. "baranek".
 
VALVOLINE ML
Jest woskowym, rozpuszczalnikowym środkiem antykorozyjnym koloru bursztynowego. Posiada dobre właściwości
wypierania wody, bardzo dobre właściwości penetracyjne, specjalnie opracowany do ochrony antykorozyjnej
wewnętrznych powierzchni drzwi samochodowych oraz innego typu przestrzeni zamkniętych pojazdów



samochodowych.
Po utwardzeniu pozostawia woskową, półprzeźroczystą powłokę koloru bursztynowego.
 
PISTOLET PROF. DO KONSERWACJI/BARANKA Z REGULACJĄ
Pistolet przeznaczony jest do nakładania środków konserwacji antykorozyjnej karoserii i podwozi samochodowych
z typowych 1-, lub 2-litrowych puszek z gwintem (do tzw. &HASH39;&HASH39;baranka&HASH39;&HASH39;).
Pistolet posiada ciśnieniowo odlewany korpus aluminiowy,
oraz samocentrującą chromowo-molibdenową dyszę.

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.


