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Provozní aditiva – Chladící systém 
 

Verze:  SA10/02  

Valvoline
TM

 Cooling System Stop Leak 

 
Těsnění pro chladicí systémy. Účinně chrání chladicí systém a chladicí kanály motoru před 
poškozením těsnění. 
 

 
Aplikace 
 

Vhodné pro všechny chladicí systémy benzínových a 
dieselových motorů. Také pro uzavřené chladící 
systémy. 
 
Plně kompatibilní se všemi typy nemrznoucích a 
chladicích prostředků. 
 
Nemá škodlivý účinek na pryže, plasty, slitiny a 
neželezné kovy. 
 
Použijte v případě: 
) nětěsnost těsnění hlavy válců 
) unikající přívody chladicích hadic 
) vlasové trhliny v chladiči, v hlavě válců nebo v bloku 
motoru.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Vlastnosti a přínosy 
 

Přímý efekt 
Valvoline Cooling System Stop Leak má okmažitý 
účinek po jeho plikaci.  
 
Zabezpečuje provoz chladicího systému  
Účinně zabraňuje ztrátě chladicí kapaliny tím, že 
utěsní vlasové praskliny chladiče a zabraňuje 
opotřebení těsnění. Neblokuje chladicí kanály.  

 
Provozní pokyny 
 

Sejměte plnicí uzávěr z chladiče, spusťte motor a 
nastavte topný systém na maximum. Počkejte, až 
začne proudit chladicí kapalina. 
 
Láhev protřepejte a nalijte obsah do chladicího 
systému motoru. 
 
Naplňte chladicí systém chladící kapalinou až do 
maximální kapacity (dbejte na to, aby nedošlo k 
přeplnění) a uzavřete plnící uzávěr. Po naplnění 
nechte motor běžet na volnoběh po dobu dalších 10 
minut, proveďte testovací jízdu. 
 
Zkontrolujte hladinu chladící kapaliny, ventilaci a 
těsnění systému. Nebezpečí: nesundávejte plnící 
uzávěr pokud je motor HORKÝ! 
 
Doporučené dávkování: 
Osobní outomobily: 1 láhev (300 ml) max na 10 litrů 
chladicí kapaliny. 
Nákladní vozidla: 2 láhve (2 x 300 ml) na 30 litrů 
chladicí kapaliny. 
  
 

 
  
 
Trvalý výsledek 
Určeno pro trvalé utěsnění vlasových trhlin a úniků.  
 
Snadná aplikace 
Použití je jednoduše přidáním do chladicí kapaliny v 
chladiči. Nevyžadují se žádné speciální nástroje 
nebo vybavení. 
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Držíme svět v pohybu již od roku 1866™ 
Valvoline je předním prodejcem, distributorem a 
výrobcem kvalitních značkových automobilových a 
průmyslových výrobků a poskytuje služby ve více než 
100 zemích po celém světě. Produkty zahrnují 
automobilová maziva, převodové kapaliny, převodové 
oleje, hydraulická maziva, automobilovou chemii, 
speciální výrobky, mazací tuky a produkty pro chladicí 
systémy.  
 
Více informací o produktech, programech a službách 
Valvoline naleznete na: 
www.valvolineeurope.com 
 
 
Typické vlastnosti 
Uvedené typické vlastnosti jsou uvedeny dle současné 
produkce. Přestože je výroba v souladu se 
specifikacemi Valvoline™, mohou se v budoucnu 
objevit odchylky od těchto charakteristik. 
 
 

Cooling System Stop Leak 

Vzhled  Hnědá, matná 
kapalina 

Měrná hustota při 20°C 1,02 
Bod vzplanutí °C  > 100 

 
Tyto informace se vztahují pouze na produkty 
vyrobené v následující lokalitě (lokalitách): Evropa 
 

 
Zdraví a bezpečnost 
Není pravděpodobné, že by tento výrobek 
představoval významné nebezpečí pro zdraví nebo 
bezpečnost, pokud je správně používán ve vhodné 
aplikaci a jsou dodržovány bezpečnostní a 
zdravotní normy. Bezpečnostní list (SDS) je k 
dispozici na vyžádání u místně příslušné kanceláře 
prodejce nebo informativně na internetu 
http://msds.valvoline.com 
 
 
Chraňte životní prostředí 
Odevzdejte použitý olej do autorizovaného 
sběrného místa. Dodržujte místní předpisy. 
Nevylévejte do kanalizace, půdy nebo vody. 
 
 
Skladování 
Doporučujeme ukládat produkt v krytém prostoru. 
Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou a skladujte ji 
na chladném, suchém a dobře větraném místě. 
Produkt skladujte ve vnitřních prostorách a 
nevystavujte ho přímým slunečním paprskům, 
vysokým teplotám nebo mrazu.  
 
 
 
Nahrazuje: SA10/01 
Tr-IBS 
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