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FLASHLUBE VARUJE PŘED RIZIKEM POŠKOZENÍ MOTORŮ 

Značková aditiva nelze kombinovat s jinými příměsnými kapalinami. Výrobce Flashlube varuje 
před lidovými experimenty s motorovými aditivy. 

V nedávné době se objevilo hned několik případů nevhodného ředění značkových aditiv Flashlube 
různými jinými produkty. Jeden ze zákazníků, který dlouhodobě užívá značkové aditivum Flashlube 
Valve Saver Fluid, nám například sdělil:  

„V servisu, který jsem moc neznal, mi nabídli, že mi do dávkovače doplní Flashlube, protože jsem měl 
v nádobce už jen 100 ml tekutiny. Když jsem ale dojel domů, zjistil jsem, že místo charakteristické 
žluté barvy aditiva Flashlube je v nádobce nějaká podivně modrá tekutina. Bez mého souhlasu 
a vědomí doplnili zásobník maziva jiným produktem. Je to problém?“ 

Co na to říká zástupce oficiálního českého distributora Flashlube?  
„Jakékoli kombinování značkových aditiv Flashlube s jinými produkty je v hrubém rozporu s návodem 
výrobce,“ potvrzuje výhradní dovozce Jaroslav Vomočil. „Čistě pro představu je to podobné, jako dát si 
v restauraci Coca-Colu a dolévat si ji vodou s cukrem. Ovšem, zatímco ředění limonád je prostě 
podivínství, kombinování aditiv může mít tradigické následky.“  

Aditiva jednotlivých výrobců mají rozdílnou viskozitu, která ovlivňuje proudění kapaliny v útrobách 
motoru. Dávkovací soupravy Flashlube jsou konstruovány na viskozitu značkového aditiva Valve 
Saver Fluid, nikoli na jinou formu zátěže. „Valve Saver Fluid je laboratorně vyvinuté aditivum s vysoce 
kvalitními složkami a unikátní viskozitou. Jeho účinnost potvrzuje více než třicetiletá úspěšná historie 
výrobků Flashlube a stále se zvyšující prodej,“ dodává Vomočil. 

Do značkového dávkovače nikdy nenalévejte jiná aditiva 
Co se stane, když do automatické nebo elektronické Flashlube soupravy k ochraně ventilů nalijete jiný 
produkt, než značkové aditivum Flashlube? 

1. Zředíte původní účinnost Flashlube nebo tuto účinnost zcela zlikvidujete. Aditiva Flashlube 
obsahují speciální chemické látky, která chrání ventilová sedla před jejich opotřebením. 
Mnohé jiné konkurenční produkty lze naproti tomu kvalifikovat jen jako mazivo bez 
ochranných prvků. 

2. Jiné produkty s rozdílnou viskozitou poškodí filtr dávkovače. Dávkovače Flashlube jsou 
konstruovány a testovány výhradně na adivit Flashlube Valve Saver Fluid. 

3. Ztratíte 10letou záruku na dávkovač Flashlube. 

Dokladem účinnosti Flashlube jsou spokojení zákazníci 
Mnozí zákazníci, kteří po určitou dobu experimentovali s různými aditivy, se posléze vrátili 
k produktům Flashlube. Mají k tomu dobré důvody. Dávkovací soupravy a jejich komponenty jsou 
vyráběny v našem certifikovaném závodě v Austrálii. Jsou výsledkem vědeckých výzkumů, což 
dosvědčuje jejich více než třicetiletá úspěšnost. 

Přečtěte si také další související varovné zprávy v tiskové místnosti webu www.OchranaMotoru.cz:  

• 2010-12-14: Aditivum Flashlube je jen jedno 
• 2010-08-30: Varování pro spotřebitele před padělky aditiv Flashlube 
• 2009-11-20: Významná ocenění za úspěšný prodej Flashlube 

Zdroj: www.OchranaMotoru.cz/flashlube-flash-lube-ochrana-motoru-new-press-release-tiskove-zpravy.php 

Pro další informace nás kontaktujte na telefonu 737 948 876 nebo e-mailem info@ochranamotoru.cz. 
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