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VALVEX 
KOPSMERINGSVLOEISTOF 
 
 
OMSCHRIJVING 
Valvex klepsmeervloeistof is een hoog performant cilinderkopsmeermiddel 
speciaal ontwikkeld om slijtage aan de kleppen en klepzittingen bij LPG, CNG en 
benzinemotoren te minimaliseren.   

VOORDELEN 
• Smeert en vormt een beschermende smeerfilm op de kleppen en klepzittingen. 
• Beschermt de klepzittingen tegen voortijdige slijtage, verhindert de vorming 

van micro-lassing.  
• Biedt een langdurige en probleemloze motorwerking. 
• Onschadelijk voor de uitlaatkatalysator.  
• Verbetert de motorbetrouwbaarheid door de kleppen en klepzittingen koeler te 

houden. 
• Bevat geen lood. 

TOEPASSING 
Speciaal ontwikkeld voor gebruik in de VAP-Saver Lubricator. Mag probleemloos worden gebruikt in voertuigen 
uitgerust met katalysator en Lambdasensor. Voor alle LPG, CNG en benzinemotoren. 

GEBRUIKSAANWIJZING 
Stel de dosering van vloeistof af terwijl de motor stationair draait via de regelschroef op de VAP SAVER UNIT:  
• 8 druppels per minuut voor 4 cilinder motoren  
• 12 druppels per minuut voor 6 cilinder motoren 
• 16 druppels per minuut voor 8 cilinder motoren 
 
Controleer achteraf of het Valvex vloeistofverbruik voldoende is:  
• 0,5L per 1000 km voor 4 cilinder motoren 
• 0,75L per 1000 km voor 6 cilinder motoren 
• 1L per 1000 km voor 8 cilinder motoren 
Nota: In zwaar belastende omstandigheden of voor gevoelige motoren: verhoog de dosering tot 50% extra. 
Indien geen gebruik gemaakt wordt van het VAP SAVER UNIT systeem: Voeg 100 ml per 100 liter benzine toe 
(1:1000) vòòr het tanken.  

KARAKTERISTIEKEN 
Fysische toestand:  vloeibaar Ontledingstemperatuur:  Niet bepaald. 
Kleur: groen Oxiderende eigenschappen: niet oxiderend. 
pH:  Niet bruikbaar. Dampspanning: Net bepaald. 
Smeltpunt:  Net bepaald. Dichtheid (bij 20 °C):  0,861 g/cm³ 
Beginkookpunt en kooktraject:  Net bepaald. Wateroplosbaarheid (bij 20 °C): niet mengbaar 
Vlampunt: 154 °C Verdelingscoëfficiënt: Niet bepaald. 
Ontstekingstemperatuur:  Net bepaald. Viscositeit / kinematisch (bij 40 °C): 11,9 mm²/s 
Zelfontbrandingstemperatuur  Verdampingssnelheid (bij 20 °C): Niet bepaald. 
vast:  Niet bepaald. 
gas:  Niet bepaald.  

VERPAKKING 
1L bus (12 x 1L karton) 


