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OCHRANA VENTILŮ U PLYNOVÝCH MOTORŮ 
Ventilschutz für Gasfahrzeuge 

POPIS Přípravek chrání ventily v motoru a kompenzuje teplotní špičky. Vybraná kombi-
nace aditiv zaručuje optimální mazání a rovněž i čisté spalování. Snižuje tím ne-
bezpečí poškození motoru a jeho nákladné opravy. Udržuje vysoký výkon motoru 
a zamezuje ztrátě komprese. Přípravek neobsahuje žádné sloučeniny těžkých 
kovů a nemá žádné škodlivé vlivy na katalyzátory výfukových plynů. 

VLASTNOSTI - zvyšuje mazací účinek paliva 
 - maže ventily v hlavě motoru 

- nemá žádné škodlivé vlivy na katalyzátory výfukových plynů 
- vysoká účinnost  
- neobsahuje žádné organokovové sloučeniny 
- udržuje a chrání 
- vysoká snášenlivost tlakového zatížení 

TECHNICKÁ DATA Báze : kombinace aditiv 
Barva / vzhled : žlutá, čirá 
Hustota při +15 °C : 0,848 g/cm3 
Viskozita při +40 °C : < 7,0 mm2/s 

 Bod vzplanutí  : +63  °C 
 Třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny : III    ČSN 65 0201 
 Zápach  : charakteristický 
 Forma  : kapalina 

OBLAST POUŽITÍ Pro všechny benzinové spalovací motory, které používají jako motorové pohonné 
hmoty plynná paliva LPG nebo CNG. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Přípravek se plní do speciální nádržky dávkovacího zařízení motorů upravených 
na plynná paliva. Dávkování probíhá automaticky. Případně dodržet provozní 
a servisní předpisy výrobců plynových soustav nebo jejich dávkovacích zařízení. 
Vhodné pro všechna běžná dávkovací zařízení (např. FlashLube apod.). Doporu-
čení fy LIQUI MOLY pro podtlakově řízené dávkování: 6 až 8 kapek za minutu. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l  plechová dóza Obj. č. 4012 D-GB-I-E-P 
 1 l  plechová dóza Obj. č. 20451 D-PL-BG 
 1 l  plechová dóza Obj. č. 20803 D-GB-SLO-SRB-HR 
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