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Rensemaskine til professionel rengøring af diesel partikelfilter, dyser, turbo, Indsugning på 

benzinmotor og indsugning på dieselmotor.            

5 funktioner i 1 maskine!                                                               

Specielt udviklet til professionelle værksteder:                                                                                                   

- Let at bruge                                                                                                                                                

- Sikker i anvendelse                                                                                                                                         

- Giver med garanti gode resultater 

Leveres med alle forbindelser og tilbehør til hver enkelt type af behandling. 

Maskinen har som sagt 5 funktioner, med 3 uafhængige kredsløb. Der er manuel start af 

maskinen,  men automatisk stop. Den giver at akustisk signal ved start og slutning af rensen.                                                              

3 meter fleksible slanger til alle rengøringsprocedurer.                                                                        

Maskinen har 4 hjul ( 2 drejehjul og med bremse ). 

Kræver 12 volt (1 x 2,5 meter strømkabel medfølger)                                                                                  

Tilsluttes bilens batteri 

Partikelfilter 

Dyser 

Turbo 

Indsugning Benzin 

Indsugning Diesel 

5 i 1                                

motorrenser 

9372 

Varenr.: 

BARDAHL 360 5i1 RENSEMASKINE 
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BARDAHLS PROFF CLEANER er designet til effektivt at rense        

indsprøjtnings-systemet i motorer på diesel- og benzinbiler, samt lette 

industrikøretøjer. 

Den giver også mulighed for at diagnosticere en række komponenter 

samt funktioner i motoren, og at kontrollere om motorens arbejdstryk 

stemmer overens med fabrikantens anbefalinger. 

Denne professionelle rensemaskine er løsningen på en optimal rens af 

alle typer indsprøjtningssystemer i diesel- og benzinmotorer.            

Den avancerede teknologi i styreenheden gør den nem at håndtere og  

til den mest alsidige rensemaskine på markedet. 

Sammen med anvendelse af Bardahls specielle brændstofadditiver, vil det 

give sikkerhed for at opnå maksimale resultater i renseprocessen.    

Rester af sod, GOM og andet forurenende i motorernes                     

indsprøjtningssystem og forbrændingskamre vil blive elimineret.                   

Dette vil give bedre ydelse, motorgang, økonomi og forlænge motorens 

levetid. 

Særdeles velegnet til 

rens af bådmotor                        

9190 

Varenr.: 

BARDAHL DYSERENSEMASKINE 
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BARDAHLS INDSUGNINGS RENSEMASKINE                                                       

er en maskine som er utrolig nem at bruge.                                                     

Maskinen har to renseprocedurer, den helbredende og den forebyggende. 

Når først maskinen er koblet på køretøjet, passer den sig selv.                          

Den kører i henholdsvis i 1,5 time eller 3 timer, afhængig af det valgte                   

program. Når maskiner er færdig, afgiver den en akustisk lyd.                                   

Venturi til indsugning medfølger. 

  

9290 

Varenr.: 

BARDAHL INDSUGNINGSRENSEMASKINE TIL BENZINMOTOR 

Justerbar venturi 
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 6 stk. 

2 stk.

1 ltr. 

5 ltr. 

1036B 

4771B 

Specialprodukt til Bardahl´s dyse rensemaskine.                      

Fjerner effektivt aflejringer, koks, GOM m.m i bilens 

brændstofsystem.                                                                      

Giver omgående bedre motorgang og                      

brændstoføkonomi. Skader ikke katalysatoren. 

Kun til professionelt brug! 

6 stk. 

2 stk. 

1 ltr. 

5 ltr. 

1037B 

4772B 

Specialprodukt til Bardahl´s indsugningsrensemaskine. 

Fjerner effektivt aflejringer, koks, GOM m.m. i bilens 

indsugningssystem. Giver omgående bedre motorgang og 

brændstoføkonomi. Skader ikke partikelfilteret eller 

katalysatoren. 

Kun til professionelt brug! 

6 stk. 

3 stk. 

1 ltr. 

5 ltr. 

2322B 

2332B 

9168 3

 

3,3 ltr. 

Rensekit til Bardahl 360 rensemaskine. 3 trins behandling af diesel partikelfilteret. Renser DPF for 

sod og aflejringer. Giver bedre brændstoføkonomi og en renere forbrænding Forbedrer 

både acceleration og motorydelse. Forlænger DPF´s levetid 

Specielt velegnet til biler der kører korte ture og biler med meget tomgang.  

Kun til professionelt brug! 

Specialprodukt til Bardahl´s dyse rensemaskine.                      

Fjerner effektivt aflejringer, koks, GOM m.m i bilens 

brændstofsystem.                                                                      

Giver omgående bedre motorgang og                      

brændstoføkonomi. Skader ikke katalysatoren. 

Kun til professionelt brug! 

RENSEVÆSKE TIL RENSEMASKINE ( DIESEL DYSER ) 

RENSEVÆSKE TIL RENSEMASKINE                                           

( INDSUGNING DIESEL )  

RENSEVÆSKE TIL RENSEMASKINE ( PARTIKELFILTER ) 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

RENSEVÆSKE TIL RENSEMASKINE ( BENZIN DYSER ) 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

2334B 2

 

5 ltr. 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Rensevæske til indsugningssystemet, ventiler og forbrændingskammer.                                          

Gendanner motoreffekt og ydeevne. Begrænser overforbrug og 

udstødningsemissioner. Anvendes sammen med maskine ref. 9372.  

Kun til professionelt brug! 

RENSEVÆSKE TIL RENSEMASKINE                                           

( INDSUGNING BENZIN ) 
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 4 stk. 

  

5 ltr. 2335B 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

6 stk. 

  

1 ltr. 3206 Fjerner belægninger i turboladeren uden at denne skal afmonteres.             

Øger motorens ydeevne og reducerer forurening. Øger levetiden for              

turbolader, katalysator og partikelfilter. Kan anvendes på alle typer                 

dieselmotorer, både med og uden dieselpartikelfilter.                                   

1 dunk rækker til 45 ltr. diesel. 

 

TURBORENS TIL DIESEL ( TIL TANKEN ) 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

PARTIKELFILTER RENS ( TIL TANKEN ) 

Mange dieselmotorer udstyret med et DPF, starter automatisk et 

regenererings program, der består af indsprøjtning af mere brændstof i 

motoren, for at opnå en højere forbrændingstemperatur og dermed fjerne 

de ophobede partikler. Men dette kan også resultere i uforbrændt brændstof 

blandet med motorolie i den nederste del af motoren og derved forårsager 

skade. Sodpartiklerne skal væk. 

Anbefales af førende europæiske bilproducenter.                                                             

1 dunk rækker til 45 ltr. diesel 

6 1 ltr. 1042B 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Denne ekstra koncentrerede diesel dyserens er fremstillet med henblik på at 

rense dieseldyser og det øvrige forbrændingssystem på nyere dieselmotorer 

uden mekanisk adskillelse. Forbedrer både acceleration, motorydelse og 

koldstart. Giver bedre brændstoføkonomi og renere forbrænding.                                     

Velegnet til HDI-, CDI-, TDCI- og DCI-dieselmotorer.                                                  

1 dunk rækker til 60 ltr. diesel 

24 stk. 300 ml. 1185 

DIESEL INJECTOR CLEANER ( TIL TANKEN ) 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

BENZIN INJECTOR CLEANER ( TIL TANKEN ) 

Denne nye, koncentrerede formel af dyserens er fremstillet med henblik på 

at rense indsprøjtningsdyser og forbrændingssystem på nyere benzinmotorer 

uden mekanisk adskillelse. Forbedrer acceleration og koldstart.  

Giver bedre benzinøkonomi og renere forbrænding. 

Velegnet til anvendelse i GDI-, HPI- og IDE-motorer.                                                 

1 dunk rækker til 50 ltr. benzin. 

24 stk. 

12 stk. 

300 ml. 

500 ml. 

2101 

1198B 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Denne koncentrerede turborensevæske bruges i Bardahl´s rensemaskiner, til 

effektiv rens af dieselbilens turbo. ( IKKE BENZIN )                                                   

Bruges i rensemaskinens dyserenser system. 

Kun til professionelt brug! 

 

 

TURBORENS TIL RENSEMASKINE ( DIESELMOTOR ) 

Let at bruge!           

Tilsættes i tanken 

Let at bruge!           

Tilsættes i tanken 

Let at bruge!           

Tilsættes i tanken 

Let at bruge!           

Tilsættes i tanken 
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12 stk. 

  

500 ml. 

 

1072 

  

Additiv som smører brændstofpumpe, pumpe og dyser.                                         

Beskytter mod korrosion og oxidation.                                                                     

Den forbedrer forbrændingen, begrænser brændstofforbruget og reducerer 

forurening fra udstødningen. Forøger cetantallet.                                                      

Den kan bruges med alle dieselsystemer.                                                                      

1 dunk rækker til 60 ltr. diesel 

COMMON RAIL DIESEL ADDITIV ( TIL TANKEN ) 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

12 stk. 

  

300 ml. 

 

3612 

  

Additiv til forebyggelse af tilstopning af partikelfilteret.                                             

Den starter forbrændingen af sodpartikler og regenereringen.                     

Forlænger partikelfilterets levetid. Anbefales til køretøjer, der ofte kører 

korte ture og har meget bykørsel.                                                                            

Kan bruges til hvilken som helst type køretøj.                                                           

1 dunk giver det bedste resultat med ca. 15 liter diesel tilbage i tanken.  

DIESEL PARTIKEL FILTER FOREBYGGENDE ADDITIV         

( TIL TANKEN ) 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

12 stk. 

  

300 ml. 

 

1117B 

  

Hjælper til at overholde EURO 4/5 reglen (udledning af udstødningsgasser). 

Løsner og fjerner sod, gom samt diverse aflejringer fra indsugnings- og EGR 
ventiler. Renser indsugningssystemet, indsugnings- og EGR ventiler, samt 
forhindrer nye skadelige belægninger på EGR ventilen.                                                     

Gendanner optimal luftcirkulation i forbrændingskammeret og forhindrer 
ujævn tomgang. Giver en perfekt forbrænding samt renere udstødning.                   
Reducerer brændstofforbruget og forbedrer accelerationen.                                           

Kan anvendes sammen med alle typer af partikelfiltre 

EGR DIESEL ADDTIV ( TIL TANKEN )  
Krt.: Emb.: Varenr.: 

12 stk. 

  

500 ml. 

 

9357B Diesel multiadditiv der indeholder flere typer additiver, der effektivt hjælper 

med at rengøre din motor og dermed forlænge dens levetid.                             
Dette multiadditiv renser og beskytter dyser, pumpe og hele                                     
brændstofsystemet. Den renser turbo, dieselpartikelfilter,                                         

udstødningsventiler og begrænser tilsodning af EGR ventilen.                                    

Velegnet til alle dieselmotorer, og kan bruges til både B7 og B10 diesel. 

5-i-1 CLEANER DIESEL ENGINE ( TIL TANKEN ) 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

Let at bruge!           

Tilsættes i tanken 

Let at bruge!           

Tilsættes i tanken 

Let at bruge!           

Tilsættes i tanken 

Let at bruge!           

Tilsættes i tanken 
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BLYERSTATNING ( TIL TANKEN ) 

OCTANE BOOSTER ( TIL TANKEN ) 

Blyindholdet i det meste af Europas benzin er væsentligt reduceret eller 

fjernet. Reduceringen eller manglen af bly i benzin giver ventilskader og 

slitage på øverste del af cylinderen, hvilket resulterer i tab af kompression, 

kraft, brændstoføkonomi m.m. 

Bardahl Instead of Lead forhindrer direkte metal til metal-kontakt, som vil 

forårsage overdreven slid ved ventilsæder og på cylinderområdet.              

1 dunk rækker til 250 ltr. benzin. 

Mange køretøjer er lavet til at anvende benzin med højere oktan end 

normalt tilgængelig. Dårlig brændstofforbrænding, tab af motorkraft og 

potentiel motorskade kan opstå, hvis den anvendte benzin har en lavere 

oktantal end angivet. Ved at forhøje oktantallet forbedrer Bardahl Octane 

Booster motorkraft, ydeevne og reducerer motorskade ved at fremkalde 

en kontrolleret, mere jævn brændstofforbrænding.  

Bardahl Octane Booster forhindrer også efterløb forårsaget af aflejringer i 

forbrændingskamre. 1 dunk rækker til 40 ltr. benzin.                                     

Hæver oktantallet med 5 enheder 

12 stk 

24 stk. 

250 ml. 

300 ml. 

1158B  

12301 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

BENZIN STABILISATOR E5 & E10 BENZIN                                 

( TIL TANKEN ) 

KARBURATORRENS ( TIL TANKEN ) 

Motorens ydeevne er afhængig af korrekt brændstof / luftblanding.                      

En funktionsfejl i karburatoren ændrer brændstoffets blandingsforhold til 

motoren. Det betyder hård start, ujævn tomgang og evt. stop.                     

Ydeevnen falder, og brændstofforbruget øges, og hvis det er helt galt, vil 

motoren slet ikke gå. Det forstyrrer brændstoftilførslen, hvilket giver et 

kort liv til tændrøret. Samt aflejringer i dyser og ventiler.                                            

1 dunk rækker til 80 ltr. benzin. 

 

24 stk 300 ml. 1069B 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

12 stk 250 ml. 4874B 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Undgå at tømme tanken til vintersæsonen, Stopper IKKE brændstoffilteret,  

Forbedrer kvaliteten af E5 & E10 brændstof, Holder brændstofsystemet 

rent,  Beskytter med korrison, Reducerer brændstofforbruget, Forbedrer 

koldstart, Forhindrer at ethanol påvirker visse gummi, plast tætninger og 

pakninger, Produktet er bionedbrydeligt. 1 dunk rækker til 250 ltr. 

brændstof. 1 dunk rækker til 250 ltr. benzin. 

Let at bruge!           

Tilsættes i tanken 

Let at bruge!           

Tilsættes i tanken 

Let at bruge!           

Tilsættes i tanken 

Let at bruge!           

Tilsættes i tanken 

12 stk. 250 ml. 3158 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Let at bruge!             

Tilsættes i Adbluetanken 

Bardahl OptiBlue er et additiv, udviklet til at sikre pålideligheden af Adblue 

systemet, samt at øge effektiviteten af Adbluevæsken. Additivet vil 

forhindre krystaldannelse i systemet, og forhindre tilstoppelse af 

Adbluedysen. Bardahl Optiblue beskytter også Adbluevæsken under 

langtidsopbevaring. Kan bruges med B7 & B10 diesel 

 

ADBLUE ADDITIV ( TIL ADBLUETANKEN ) 

NYHED 
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ANTI DIESEL PEST ( TIL TANKEN ) 

12 stk. 250 ml. 1066B 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

FUEL WATER REMOVER ( TIL TANKEN ) 

Bardahl Fuel Water Remover er tilsætning til benzin- eller dieselbrændstof for 

at fjerne vand og fugt. Fugten passerer systemet sammen med brændstoffet og 

forsvinder med udstødningen.  

Forhindrer korrosion og rust i brændstofsystem, Forbedrer brændstofstabilitet, 

Forhindrer paraffindannelse, Kan bruges sikkert i alle motorer, Skader ikke 

katalysator. 1 dunk rækker til 60 ltr. brændstof. 

 

6 stk. 300 ml. 1082B 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

DIESEL ANTIFROST ( TIL TANKEN ) 

Sørger for ensartet tænding, forhøjer cetantallet, reducerer udstødningsrøg og 

skadelig emission, forbedrer brændstof stabiliteten, forhindrer dannelse af rust 

og korrosion i brændstof systemet, smører indsprøjtningspumpe og dele af 

motoren, som motorolien ikke når ind til, løsner oliekul, renser dyserne. 

Forhindrer vanddannelse og paraffinudskillelse ved ekstremt lave temperaturer, 

forbedrer brændstoffets filtrerbarhed og forhindrer dieselpest. 

36 stk. 

12 stk. 

       

100 ml. 

1 ltr. 

02501 

02551 

 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Kondensvand i tanken sammenholdt med store temperaturudsving resulterer 

i store mængder af bakterier i brændstoffet (dieselpest). Disse skal fjernes, før 

de tilstopper diesel filteret. 

Fjerner bakterier, alger og skimmel, Stabiliserer brændstof i 24 mdr., Forhindre udtørring af pakninger,                                                    

Giver øjeblikkelig virkning,                                                                                                                                                                                                    

Helbredende:  1 flaske behandler 250 ltr.                                                                                                                                               

Forebyggende:  1 flaske behandler 500 ltr. 

DIESEL STABILISATOR ( TIL TANKEN ) 

6 stk. 500 ml. 1152 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Undgå at tømme tanken til vintersæsonen. 

Forhindrer tilstopning og beskytter indsprøjtningssystemet. Reducerer forbru-

get af brændstof, sort røg og holder brændstofsystemet rent. Eliminerer van-

det i brændstoffet og holder det i topform.                                                               

Tilsættes dieselen, inden temperaturen er under 5° C.                                                   

1 dunk rækker til 500 ltr. diesel.  

Kan bruges med alle typer dieselmotorer ( TDI, HDI osv. ) 

Dette produkt smører og beskytter den øverste del af stemplet og toppen af 

brændstofsystemet. Anbefales til meget tørre brændstoftyper som LPG, 

naturgas, ethanol indeholdende brændstoffer og biodiesel.                                              

Til benzin– og dieselmotorer. Blandes i brændstoftanken.                                      

Dosering 20 ml. til 10 ltr. brændstof  

12 stk. 500 ml. 02405 

TOP OIL BENZIN / GAS BRÆNDSTOFADDITIV                                      

( TIL TANKEN ) 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

Let at bruge!           

Tilsættes i tanken 

Let at bruge!           

Tilsættes i tanken 

Let at bruge!           

Tilsættes i tanken 

Let at bruge!           

Tilsættes i tanken 

Let at bruge!           

Tilsættes i tanken 
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RADIATOR STOP LEAK (KØLERTÆTNER) 

24 stk. 

24 stk. 300 ml. 14010 

300 ml. 14001 Når der er opdaget fald i væske niveauet, skal man først se efter udvendige 

lækager og utætheder. Slanger og koblinger, der lækker, skal udskiftes, men til 

andre mulige mindre eller usynlige lækager er Bardahl Kølertætner den     

billigste løsning. Kølertætneren forbliver passiv i kølervæsken, indtil den finder 

en lækage. Derefter danner dens fibrøse fyldmasse et plastiksegl sammen med 

tætningsmassen, hvilket stopper lækage eller utæthed. Fibrene fæstner sig på 

lækagens overflade (danner en masse). 1 dunk rækker til 6 ltr. kølervæske. 

Dannelse af aflejringer i kølersystemet giver tab af effektivitet  på op til 20%. 

Løsner skadelige aflejringer i hele kølersystemet inkl. Varmeapparat. Egnet til 

alle kølersystemer.  1 dunk rækker til 6 ltr. kølervæske. 

COOLING SYSTEM FAST FLUSH (KØLERRENS) 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Giver ny vitalitet til eksterne og interne pakninger. I en test med 

standardpakninger blev disses volumen forhøjet fra 5 til 70% afhængig af 

pakningsmateriale. 

Engine Stop Leak er en speciel sammensætning af rense-, opløsnings- og 

aflejringsopløsende midler, der hjælper klæbrige stempelringe fri, reducerer 

ventil-aflejringer og stilner larmende ventillifter ved opløsning og suspendering 

af eksisterende aflejringer. Denne aktion giver ringene og ventilerne bedre 

mulighed for at lukke olieforbruget. 1 dunk rækker til 6 ltr. olie. 

24 stk. 300 ml. 1107B 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Forhindrer rust og korrosion i kølesystemet. Bardahl Radiator AntiRust & 

Vandpumpe Smøremiddel har en unik sammensætning, der virker, mens du 

kører. Rusten forsvinder og bliver væk. Væsken smører vandpumpen, lejer og 

pakninger, Den forhindrer dermed forstyrrende lyde fra tørre lejer. 

ENGINE STOP LEAK (STOPPER OLIESPILD) 

6 stk. 500 ml. 8117 

ANTIRUST & VANDPUMPE SMØREMIDDEL 
Krt.: Emb.: Varenr.: 
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 12 stk. 

 

300 ml. 

 

1001 

HYDRAULISKVENTILLØFTER ADDITIV                                     

RENSER OG FJERNER AFLEJRINGER 

Renser og fjerner aflejringer i oliekanalerne til de hydrauliske løftere. 

Reducerer motorstøj og ”tikkende” lyde ved koldstart.  

Danner en beskyttelses film på løftere, ventilstammer og ventiler.  

Forlænger motorens levetid.  

Blokerer ikke oliefilteret. 

12 stk. 300 ml. 1022B 

NO SMOKE                                                                                             

OLIE TILSÆTNING 

Unormalt meget udstødningsrøg er et tegn på stærk olieforbrænding.  

No Smokes ekstra kraftige formel er særdeles effektiv og dækker alle 

bevægelige motordele med en speciel, vedvarende smørefilm. 

Tætner olie/stempelringene 

Forhøjer kompressionen 

Reducerer motorstøj 

Reducerer udstødningsrøg 

12 stk. 2116 473 ml. 

ENGINE TUNE UP AND FLUSH (VENTILRENS) 

Renser motoren indvendig for alle skadelige aflejringer  

Løsner op for gom, lak, aflejringer og olieslam 

Forhøjer kompression ved rengøring af stempelringe, ventiler og andre dele 

med små tolerancer. Hjælper med at løsne hængende ventiler og ringe  

Rensemidlet holder de løsnede aflejringer i motorolien, som skiftes herefter. 

1 dunk rækker til 6 ltr. olie. 

1032B 12 stk. 300 ml. 

B2 giver fylde til olie således, at den ikke bliver tynd, når motoren  bliver 

varm. Den stabiliserede olie bliver, hvor den skal, smører i stedet for at 

forsvinde ind i forbrændingskammeret. Den klæber ved slidte ringe og 

cylindervægge og nedsætter kompressionstabet. B2 dækker alle indvendige 

flader på motoren med en stærk, vedvarende hinde,  der nedsætter                  

yderligere slid. 1 dåse rækker til 6 ltr. olie. 

 

B2 OIL TREATMENT                                                               

MOTOROLIE ADDITIV DER NEDSÆTTER OLIEFORBRUG 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Dosering:  

250 ml. til 4 cyl. Motor 

375 ml. til 6 cyl. Motor 

473 ml. til 8 cyl. Motor  

Renser motoren indvendig for alle skadelige aflejringer. Løsner op for gom, 

aflejringer og olieslam. Øger motorens ydeevne og levetid, ved at rense 

stempelringe, ventiler og andre dele med små tolerancer. Rensemidlet 

holder de løsnede aflejringer i motorolien, som skal skiftes herefter.  

12 stk. 355 ml. 4019 

ENGINE TUNE-UP 
Krt.: Emb.: Varenr.: 
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Krt.: Emb.: Varenr.: 

Dette additiv hjælper til beskyttelse af turbo, krumtapaksel, knastaksel og de 

hydrauliske ventilløftere. Det efterlader en beskyttende film i turboen, og 

beskytter ved koldstart, og undgår en tidlig oxidering ved høj temperatur.                  

Er blandbar med alle typer olie, både mineralsk og syntetisk olie.                                        

1 dunk rækker til 6 ltr. olie. 

11109 300 ml. 12 stk. 

Bardahl Turbo Protect yder ekstrem beskyttelse af turbo, krumtapaksel, knastaksel og 

hydrauliske ventiler. Denne beskyttelse kommer af produktets  anti-friction funktion, som 

kan klare et ekstremt tryk. Produktet danner en film af olie, som smører og beskytter 

turboen under koldstart og i tilfælde af manglende olie. Forhindrer fastbrænding af turbo 

aksler, lejer og forhindrer den for tidlige oxidering af olie ved høje temperaturer. Kan 

blandes med alle motorolier. Anbefales ved hvert motorolieskift.                                                                      

Ved hård belastet motor bruges 2 stk.                                                                             

1 dunk rækker til 6 ltr. olie 

OIL BOOSTER & TURBO PROTECT 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

2007B 400 ml. 12 stk. Full Metal er Bardahl´s mest avancerede olieadditiv, og den er udviklet til at 

imødekomme de høje mekaniske krav fra nye motorer. Mange af de nyere 

motorer i dag har en høj ydelse, højere drejningsmoment, arbejder ved højere 

temperaturer, har lange serviceintervaller og dette giver et større slid på 

motorerne. Full Metal giver bedre koldstart, forebygger slid, giver mindre støj, 

mindre friktion og slitage, bedre olie og brændstoføkonomi, bedre acceleration 

og ydeevne. Full Metal kan blandes med alle olier, og kan bruges både i benzin– 

og dieselmotorer. 1 dunk rækker til 6 ltr. olie. 

FULL METAL                                                                           

MOTOROLIE ADDITIV   

TURBO PROTECT  

3216B 300 ml. 12 stk. 

Krt.: Emb.: Varenr.: 
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12 stk. 

 

300 ml. 

 

1759B 

ATF CONDITIONER 

12 stk. 

 

300 ml. 

 

1758B Specielt automatgearkasse additiv som bruges efter skylning.                               

Indeholder additiver som giver nemmere gearskift, gendanner ydeevnen og 

herved forlænger automatgearkassens levetid.                                                                 

Kan bruges i alle typer automatgearkasser, undtaget CVT gearkasser.                                                       

Anbefales efter brug af Bardahl ATF Flush/skylle additiv 1759.   

Bardahl Flushing oil er en sikker og effektiv måde at rense og fjerne diverse 

aflejringer m.m. fra automatgearkassens kredsløb. Den fjerner slam og diverse 

aflejringer i systemet. Forbedrer transmissionens  ydeevne.                                  

Giver bedre gearskifte. Er blandbar med alle ATF olier og forvolder ingen  

skade. Det anbefales at bruge Bardahl ATF Conditioner efter skylning. ( 1758 ) 

1 dunk rækker op til 6 ltr. olie. 

Bardahl koncentreret Gear Oil additiv lægger en fuldtids ”Polar Attraction”-

hinde.  Denne hinde er en speciel blanding af "polar”-organiske komponenter og 

ekstreme trykmidler, som binder til metal, udjævner de mikroskopiske spidser og 

huller, som forårsager friktion. Den smører under tryk og høje temperaturer, 

som kan ødelægge almindelige smøremidler, og nedsætter friktionen.. 

Dette betyder i gearkasser og bagtøj mindre støj og længere levetid.                   

1 tube rækker op til 1,25 ltr. olie  

 

1604 125 ml. 12 stk. 

POWER STEERING STOP LEAK  

Dette servostyringsadditiv stopper lækager fra servostyringen, og gør hærdede 

eller udtørrede pakninger smidige igen. Kan forhindre potentielt dyre 

reparationer. Denne tilsætning er blandbar med alle servoolier, 

automatgearkasseolier og LHM væsker. Indeholder additiver, som får diverse 

pakninger til at udvide sig, og hindrer derved oliespild. Kan stoppe lækager fra 

systemet. Forbedrer oliens smøreegenskaber ved at tilføje nye tilsætningsstoffer, 

og kan reducere støj og vibrationer. 1 dunk rækker op til 4 ltr. olie.                                                                                 

ATF FLUSH  

12 stk. 300 ml. 1755B 

GEAR OIL ADDITIV                                                                                      

MED POLAR ATTRACTION-FORMULAR 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 
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EGR VENTIL RENS SPRAY 

Hjælper til at overholde EURO 4/5 reglen (udledning af udstødningsgasser). 

Løsner og fjerne sod, Renser og behandler, Giver perfekt forbrænding, 

Reducere brændstofforbruget, Gælder alle typer af partikelfiltre og katalysator.  

Fås også som Diesel additiv til tanken, varenr.: 1117B 

  

12 stk. 400 ml. 4326 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Bardahl koncentreret Gear Oil additiv lægger en fuldtids ”Polar Attraction”-

hinde. Denne hinde er en speciel blanding af "polar”-organiske komponenter og 

ekstreme trykmidler, som binder til metal, udjævner de mikroskopiske spidser 

og huller, som forårsager friktion. Den smører under tryk og høje temperaturer, 

som kan ødelægge almindelige smøremidler, og nedsætter friktionen… 

Dette betyder i gearkasser og bagtøj mindre støj og længere levetid til lejerne, 

gear og aksler. Det giver mindre varmeudvikling under belastning.                                      

1 tube rækker op til 2,5 ltr. olie 

6 stk. 150 ml. 1756 

GEAR OIL ADDITIV + STOP LEAK                                                 

STOPPER OLIESPILD 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

SYSTEMRENS SPRAY  

Fjerner GOM og aflejringer fra karburatoren og ventiler,                                   

Renser automat-choker, Rengør ventiler og strålespids, Renser karburator og 

indsprøjtningssystem effektivt, Effektiv til rensning af dyseområdet, Forbedrer 

brændstoføkonomien, Forhindrer hård opstart, Fjerner ujævn tomgang og 

farttab. 

12 stk. 400 ml. 60004 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

LUFTMÆNGDEMÅLER RENS 

Genopretter og renser bilens luftmængdemåler. Opløser fedt, støv og snavs. 

Fordamper hurtigt, og sikker i anvendelse, også til platin.                           

Både til benzin og diesel motorer 

12 stk. 400 ml. 3259 

Krt.: Emb.: Varenr.: 
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12 stk. 

3  stk. 

8511 

8513 

1 ltr.    

5 ltr. 

KØLERVÆSKE G12 TYPE D 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

Kølervæske som er klar til brug, så der behøves ikke tilsætning af vand. 

Frostsikret til -35° grader. Forhindrer overophedning til +107° grader 

Reducerer korrosion og oxidering.                                       

Kan IKKE blandes med type C kølemiddel.  

3  stk. 

 

36633  5 ltr. 

 

KØLERVÆSKE G13  
Krt.: Emb.: Varenr.: 

Kølervæske som er specielt fremstillet til VAG biler, der kræver G13 

specifikationer. Denne kølervæske er kompatibel med G12, G12+ og 

G12++ væsker. Den er frostsikret til –30° grader 
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24 stk. 

12 stk. 

 

100 g. 

500 g. 

 

54701 

54705 

INDUSTRI LITHIUMFEDT 2/3 

SUPERSPRAY 

En blanding af litiumsæbe, førsteklasses mineralolie og 

gnidnings- og slidreduceringsingredienser. 

  

Den specielle Bardahl ”Polar Attraction”-formel danner en 

molekylær hinde, som klæber til metaloverfladerne, når den 

hydrodynamiske fedthinde er itu, og beskytter mod rust og 

korrosion.  

Den vandmodstandsdygtige smørelse er konstrueret til 

anvendelse mellem -20°C og +150°C. 

Fortrænger fugt fra: 

      Biltændinger, trykluftsværktøj, motorcykler osv. 

Smører: 

      Værktøj, fiskehjul, hængsler og låse 

Løsner: 

      Rustede dele og fastsiddende mekanismer 

Renser & beskytter: 

      Elektriske og mekaniske dele; fjerner fedt, GOM og tjære,                                 

efterlader en beskyttende film 

Bekæmper rust: 

      Hindrer rustdannelser på metaldele 

24 stk. 

1 stk. 

1 stk. 

1 stk. 

24 stk. 

400 g. 

5 kg. 

20 kg. 

50 kg. 

400 ml. 

74004 

74055 

74082 

74085 

68204 

Droppoint 185°C. 

Egnet til meget høje belastninger og hastigheder. 

 

Droppoint 190°C. 

Egnet til meget høje belastninger og hastigheder. 

En blanding af litiumsæbe, førsteklasses mineralolie og gnidnings- 

og slidreduceringsingredienser. 

Den specielle Bardahl ”Polar Attraction”-formel danner en 

molekylær hinde, som klæber til metaloverfladerne, når den 

hydrodynamiske fedthinde er itu, og beskytter mod rust og 

korrosion. 

 

Den vandmodstandsdygtige smørelse er konstrueret til 

anvendelse mellem -20°C og +150°C. 

  

KUGLELEJEFEDT 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

MULTISPRAY BD-50 

24 stk. 

24 stk. 

 

200 ml. 

400 ml. 

68302 

68304 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Fortrænger fugt fra: 

      Biltændinger, trykluftsværktøj, motorcykler osv. 

Smører: 

      Værktøj, fiskehjul, hængsler og låse 

Løsner: 

      Rustede dele og fastsiddende mekanismer 

Renser & beskytter: 

      Elektriske og mekaniske dele; fjerner fedt, GOM og tjære,                      

efterlader en beskyttende film 

Bekæmper rust: 

      Hindrer rustdannelser på metaldele 
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En tynd, pålagt film beskytter effektivt og vedvarende mod 

fastbrænding, fastrustning, fasttæring af skruer (udstødningsanlæg 

m.m.).  

Beskyttelseshinden forbliver selv under de vanskeligste betingelser 

virksom mod slitage og tæring.  

Den lader sig ikke afvaske med (salt) vand, afbrændes eller afslides. 

Dette produkts høje temperaturbestandighed forhindre hvinen og 

pibestøj på bremseklodser m.m. 

72302 

72305 

72304 

TEF DRY Tørspray forstærket med teflon. 

SYNTETISK SUPER TEFLUBE + PTFE (Teflon) 

Dette syntetiske produkt er specielt udviklet til tør-smøring.  

Indeholder specielle højtryksbestanddele, der fastholdes med en tynd, 

slidstærk, ikke-olieagtig film.  

Trænger ind selv de mindste steder. Produktets bæreevne er meget stor. 

Beskytter effektivt mod rust og korrosion. Vand- og dampafvisende.            

Kan ikke slynges af. Forhindrer stærk tilsmudsning af støv og snavs. 

SYNTETISK HØJTRYKSSMØREMIDDEL med PTFE (teflon) Dette produkt 

er videnskabeligt udviklet til meget langvarig smøring under højt tryk og 

vanskelige betingelser.  

Den unikke kombination af syntetisk smøremiddel og polytetraflourethylene 

(PTFE), teflonpulver vil danne en meget stærk smørefilm på metaloverflader.  

Den vil reducere eller fjerne overfladefriktion og slitage. 

12 stk. 

12 stk. 

400 ml. 

400 ml. 

72904 

73504 

SILICONE FEDTSPRAY  

500 ml. 73605 Dette produkt er velegnet til:                                                          

Forsegling af multistik                                                                          

Udvendige stikforbindelser                                                                   

Glideflader ved bremsekalibre                                                                     

Som glidefedt ved manchetter og bøsninger 

 

Optager ikke vand, i forhold til andre fedttyper. 

12 stk. 

SYNT. HØJTRYKSSMØREMIDDEL SHP-LUBE 

Dette produkt er udviklet til smøring af alle dele der udsættes for høje tryk, 

stød og vibrationer. Produktet har en fremragende smøreevne, trænger ind 

over alt, god vedhæftningsevne, hvilket giver meget langvarig smøring.  

Beskytter bevægelige dele mod slitage og korrosion. Dette produkt er 

modstandsdygtig overfor saltvand, fugt, salt, alkalier og fortyndet syre.                     

Til alle slags bolte, hængsler, kabler (f.eks. bremse-, gas- og koblingskabler), 

glideskinner, kæder, lejer mv.  

12 stk. 500 ml. 73405 

KOBBERPASTA + KOBBERSPRAY 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: 
Em

Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

150 g. 

500 g. 

400 ml. 

12 stk. 

12 stk. 

12 stk. 
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En blanding af specielle olier og akrylpolymer. Forbedrer greb og 

gengiver fleksibilitet til gummi, læder og stofremme. 

12 stk. 400 ml. 79404 

SILIKONEFEDT 

TEFLONSPRAY HVID FEDT 

Forhindrer rust og korrosion, reducerer friktion og slitage. 

Meget høj smøre evne                                                                    

Rustbeskyttende                                                                          

Modstandsdygtig mod vand indtil 90°C                                               

Reducerer friktion og slitage                                                                 

Giver langtidssmøring til alle bevægelige dele 

Sprayer som olie, men sætter sig som fedt  

12 stk. 

24 stk. 

12 stk. 

12 stk. 

 

100 g. 

500 g.  

73901 

73905  

KERAMISK PASTA 

Hurtig og nem montering af kabel- og wireforbindelser og lambdasonder 

Forebygger rust og korrosion 

Giver en hurtig og nem frigørelse af bolte forbindelser, også efter kraftig 

varmepåvirkning  op til 1200ºC, rustpåvirkninger eller ekstremt tryk 

Reducerer slitage på steder med høj friktion 

Forhindrer korrosion af syrer, salt og ætsende væsker 

Vaskes ikke af med vand 

12 stk. 

24 stk. 

12 stk. 

400 ml. 

100 g. 

500 g. 

76504 

76501 

76505 

All-round pasta til smøring og indfedtning af bremsekalibre, tændingsdele, 

batteriklemmer, gummidele, elastik m.v. 

En multifunktionsfedt på silikonebasis til anvendelse i høje 

temperatursituationer.  

Denne fedt kan bruges til langtidssmøring på grund af den gode   

modstands-kraft overfor kemikalier, syrer, ozon, ilt, vand, olier og fedter. 

  

 

24 stk. 

12 stk.     

 

400 ml. 

100 g. 

400 g. 

500 g. 

74504 

74501 

74514 

74505 

EGENSKABER 

Bardahl Belt Dressing vil give omgående resultat og forhøje remkraften med 50%. Den vil forlænge remmens levetid, forhindre sprækning og 

forhøje den transmitterede kraft ved reducering af slip. Den er især god til læder, gummi, kanvas og de fleste syntetiske stoffer og er effektiv til 

reducering af hvin på ventilatordrivremme. Produktet afviger fra alle andre Belt Dressing-produkter. Den samler mindre støv og snavs, vil ikke 

blive hård og blank, men forbliver blød. Er vandtæt og forhindrer slip, selv under de mest fugtige forhold. 

 

ANVENDELSE 

Bardahl Belt Dressing kan bruges på transport-, industri- og V-remme af alle typer. Anvend ikke produktet, hvis det ikke er anbefalet af        

remfabrikanten at anvende smøremiddel.  

Kan i de fleste tilfælde anvendes uden at fjerne sikkerheds-skærme. Kan anvendes i både auto, gør-det-selv, landbrug, marine og industrielt. 

 

BRUGSANVISNING 

Spray på overfladen i en afstand af 25-30cm. Giv en ensartet dækning på hele overfladen. Spray fra en sikker afstand på den bevægelige rem.  

Sikker, at alle overflader er dækket ligeligt. Den retningsdrejelige spray gør det ideelt at nå de indvendige overflader på f lade remme.                

Kan anvendes både inden- og udendørs. Den påførte film vil ikke gulne eller oxydere selv over en længere periode, men give maksimum levetid. 

Kan fjernes med de fleste almindelige opløsningsmidler iberegnet sprit. 

PROBLEM  

Efter en hvis periode vil remme sprække, begynde at slippe, og transmissionen vil tabe kraft. Dette kan også give en irriterende, 

larmende hylen. Alder, oxydering, hærdning samt udtørring vil reducere remmens levetid betydeligt. 

BELTDRESSING 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 



20 

KERAMISK ALU PASTA 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

Metalfri keramisk baseret montagepasta. Forebygger fastbrænding af bolte 

og gevind. Ideel til udstødningssystemer og til smørelse og beskyttelse af 

ABS bremsesystemer. Langtidsbeskyttende mod korrosion og rust. Tåler 

meget høje temperaturer. Anvendelse fra –40° til 1650°. 

6 stk. 200 ml. 76702 

KÆDESPRAY 

Biologisk kædespray. Fuldt nedbrydelig i naturen.                                  

Fremragende smøreevne, trænger ind overalt på kæden, også under 

rullerne, God vedhæftningsevne giver meget langvarig smøring, 

Højtrykskædeolie, Forhindrer rust og korrosion. 

12 stk. 57804 400 ml. 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

KÆDESPRAY MOTORCYKEL 

Et højtryks kædesmøremiddel der videnskabeligt er fremstillet til at 

trænge ind og smøre alle typer kæder, med eller uden o-ringe. Indeholder 

Bardahl´s berømte ”Polar Attraction” formel. Den trænger ind overalt i 

kæden, modvirker rust og korrosion, og afviser vand / fugt. Smøremidlet 

kan ikke slynges af og tiltrækker ikke snavs. Dåsen indeholder miljøvenlig 

drivgas, og spray fra enhver vinkel. 

12 stk. 57504 400 ml. 

Krt.: Emb.: Varenr.: 
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VINYL MAKEUP 

VOKS  

SILIKONESPRAY 

Kan anvendes til alle kunststofdele, kunstlæderindtræk, dæksider, 

plastkofangere, vinyltage osv. Kan bruges både ud- og indvendig. 

  

Renser for voksrester.  

Trænger ind i overfladen og gør denne antistatisk. 

Beskytter mod mathed, mørning og stivhed.  

Giver materialet et nyt udseende. 

  

Bardahl Cream Car Wax er velegnet til alle typer lak på nye såvel som gamle 

biler, samt krom.  

 

 

Denne høje kvalitetssilikone med dens specielle indtrængningsevne gør dette 

produkt til det ideelle rengørings- og beskyttelsesmiddel til alle roterende og 

glidende dele. Den afviser snavs, støv og vand. 

 

Smører: 

Billåse, dørlister, bagagerumslister, vinduer, speedometerkabel, Kabler, 

bremsearme, pedaler, skydedøre, skuffer, hængsler, låse, trævinduer, ski, 

løbesko, lynlåse o.s.v. 

Er særdeles effektiv til opfriskning af alle kunststofdele indvendig i bilen som 

f.eks. Loft- og sidebeklædning, instrumentpanel og diverse plastikdele samt 

vinyltag, kunststofflader, sidespejl o.s.v. 

Kan også bruges udvendig. 

12 stk. 400 ml. 66004 

12 stk. 400 ml. 60804  

12 stk. 300 ml. 66002 

12 stk. 300 ml. 67103 

24 stk. 400 ml. 66304 

Bardahl Imprægnering Spray giver maksimal beskyttelse mod indtrængning af 

fugt, snavs, syreregn osv. Beskytter for eksempel: cabriolet-tage, telte, sejl, 

solskærme, jakker, sko osv. Regelmæssig brug forlænger levetiden af stoffet, 

hvor imprægneringen er blevet påført, og materialet bliver også vandafvisende. 

Skader ikke maling, krom, glas og plast vinduer.                                

Indeholder en høj UV beskyttelse, som beskytter mod ældning og farvefading. 

TEKSTIL IMPRÆGNERING SPRAY  

COCKPITSPRAY 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 
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Fjerner udstødningsrøg, benzinpletter, tjæreaflejringer, olieaflejringer, flue- og 

insektrester, bremsevæskepletter, snavs på fælge. 

Et effektivt rensemiddel, som bruges til at opløse al slags snavs på biler, 

motorcykler, både o.s.v. Den fjerner fluer og insekter fra malede overfalder, 

krom og glas. Ligeledes fjerner den tjæreaflejringer og olie- aflejringer ved 

udstødningsområdet på vognens underside.  

Produktet er også en effektiv renser til hjulfælge af letmetal og stål.  

 

60105 

60155 

FÆLGRENS 

POLSTERRENS 

Et effektivt rensemiddel til alle typer fælge (alu, letmetal, stål m.m.)                  

Angriber ikke gummi og lakker 

Skumrens til: 

Tekstilpolster, kunststofpolster, gulvtæppet, beklædning. 

Renser: 

Vindspejle, spejle, ovenlys og anden slags glas. 

Renser i dybden, fjerner pletter og opfrisker farver. 

Rengør: 

Keramik, fliser, metal, beton, malede overflader. 

Fjerner: 

Olie, blæk, sod, voks, nikotin, fedt. 

60205 

60255 

61305 500 ml. 12 stk. 

AUTOSHAMPOO 

Fjerner al slags snavs, beskytter lakker, giver strålende glans. 

 

 

 

 

12 stk. 

4 stk. 

500 ml. 

5 ltr. 

 

61505 

61555 

12 stk. 

4 stk. 

 

500 ml. 

5 ltr. 

 

12 stk. 

4 stk. 

500 ml.  

5  ltr. 

Renser vindspejle, spejle, ovenlys og anden slags glas. Fjerner olie, insekter, 

gammelt støv og snavs. Rengør forkromede og emaljerede overflader 

Efterlader ingen spor 

 

GLASRENS 

12 stk.  

 

 

 

 

500 ml.  

5 ltr. 

 

 

 

62005B  

62055 

 

 

 

ALLROUND CLEANER 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 
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SPRINKLERKONCENTRAT 1:100 

Hældes i sprinklervæsken. Fjerner omgående trafikfilm, voks og insekter fra 

forruden. Produktet kan blandes med alle typer sprinklervæske. 

Det beskytter viskerbladene og skader ikke lakken. 

  

Biologisk nedbrydeligt. 

62905 500 ml. 12 stk. 

AIRCONRENS TIL MOTORRUM MED SLANGE 

Fjerner den dårlige lugt, der kommer ved start, når anlægget ikke bruges 

regelmæssigt.  

Fjerner og neutraliserer den luftforurening, der stammer fra spredningen af 

mikrobakterier som  resultat af manglende brug og vejrforandringer. 

Lægger en beskyttende film på anlæggets dele for dermed at undgå fugt og 

større bakterievækst. 

Minimerer risikoen for allergiske reaktioner. hoste, nysen osv. 

12 stk. 125 ml. 4334 

Fjerner dårlig lugt fra tobaksrøg, mad, kæledyr m.m. 

Dette gøres hurtigt og nemt med den nye BARDAHL aircon- og kabinerens. 

På blot 15 min. er kabinen og ventilationskanalerne renset for bakterier samt 

dårlig lugt og efterlader en dejlig, frisk, langtidsholdbar duft. 

Produktet er nemt at anvende. Testet af Pasteur Instituttet i Paris. 

AIRCONRENS TIL KABINE 

12 stk. 

 

125 ml. 4336 

 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 



24 

 

 

  400 ml. 

 

4942B 12 stk. 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Reparer og genopfylder dit dæk uden brug af værktøj, eller afmontering af 

hjul.  

DÆKPILOT 

600 ml.   

 

Rengør og eliminerer hurtigt alle typer aflejringer fra mekaniske dele såsom 

bremser, gear, koblinger, motorer, kæder, løbere, kanoner, hækbeskærere 

osv.  Bremserensen kan bruges til biler, motorcykler, landbrug, bygninger, 

vandsport, bærbare enheder, motoriserede havemaskiner, gør-det-selv-

genstande og mange andre ting.  

4451-E 12 stk.  

 

BREMSERENS 600 ML.  
Krt.: Emb.: Varenr.: 

 

 

Pose 

 

6890 100 stk. 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Engangssæt, som omfatter en pose med alle de nødvendige 

beskyttelsesovertræk, der benyttes i en bil under mekanisk vedligeholdelse.  

Indeholder overtræk til: Sæde, Gulvmåtte, Gearknob, Rat og Håndbremse. 

ENGANGS SÆDEOVERTRÆK I POSE 
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BRUGSANVISNING - SPRAY 

Fjern forsigtigt rust og snavs fra de dele, der skal behandles.  

Dæk tilstødende overflader med papir.                                 

Ryst dåsen godt før brug.  

Ved stuetemperatur spray i en afstand af 30-40 cm.  

Efter brug vend dåsen på hovedet og spray, indtil der kun 

undslipper gas.  

Dette rengør strålerøret. 

Påfyldt miljøvenlig drivgas. 

63105 

63151 

UNDERCOATING 

 

• Beskytter undervognen mod korrosion  

• Dæmper støj og vibrationer  

• Perfekt og varig beskyttelse til alle metalplader  

• Beskytter mod stenslag  

• Danner en sej og vandtæt hinde  

• Meget effektiv til hjulskærme og lignende  

• Hurtigtørrende  

• Kan ikke overlakeres 

63005 

63051 

 

500 ml. 

1 ltr. 

 

12 stk. 

12 stk. 

12 stk. 

12 stk. 

500 ml. 

1 ltr. 

• Hurtigtørrende tætningsmasse til penselpåsmøring, til professionel tætning af 

karosseridele 

• Virkelig god til påsmøring ved en enkelt påsmøring med pensel 

• Trækker ingen tråde og giver en holdbar, elastisk beskyttelse med god 

modstand overfor olie og benzin 

• Kan hurtig overlakeres med enhver god autolak 

12 stk. 1 kg. 77451 

BRUGSANVISNING – 1 LTR.  

Fjern forsigtigt rust og snavs fra de dele, der skal behandles. Dæk 

tilstødende overflader med papir.  

Ryst dåsen godt før brug.  

Ved stuetemperatur spray i en afstand af 30-40 cm.  

Indsprøjtning ved hjælp af en speciel pistol gennem de forbestemte 

huller. Tildæk hullerne efter behandlingen.  

Anvend 1-3 liter alt efter bilstørrelse.  

Ryst dåsen godt før brug. 

BRUGSANVISNING - SPRAY 

Fjern forsigtigt rust og snavs fra de dele, der skal behandles. 

Dæk tilstødende overflader med papir.                                              

Ryst dåsen godt før brug.                                                                                          

Ved stuetemperatur spray i en afstand af 30-40 cm.                 

Efter brug vend dåsen på hovedet og spray, indtil der kun 

undslipper gas. Dette rengør strålerøret. 

Påfyldt miljøvenlig drivgas.  

BODYSEALER                                                                                       

Penselbar ( Volvo-kit ) 

BRUGSANVISNING – 1LTR 

Ryst dåsen godt før brug. Påsmøres jævnt  

med sprøjtepistol eller pensel på en rengjort og tør overflade.  

Beskytter bilens undervogn. Rengør sprøjtepistolen efter brug. 

Stoppede strålerør kan få dåsen til at eksplodere.                       

Kan fortyndes med ren sprit. 

Tryk: 3-8 bar. 

Denne ravfarvede antirustbeskytter er udviklet efter ML-metoden og er  

særdeles effektiv til beskyttelse af hulrum, krom og andre ydre dele af bilen.  

Er også særdeles anvendelig indenfor shipping og industri.  

Dette produkt har indtrængende, penetrerende og vandafvisende kræfter.  

Når først det er tør (ca. 30 minutter), danner produktet en holdbar, elastisk 

hinde.  

Beskytter krom og alle slags apparatur samt haveredskaber mod rustangreb. 

INTERCOATING ML                                                          

( Hulrumsbeskyttelse ) 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 

Krt.: Emb.: Varenr.: 
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• Støjdæmpende og rustforhindrende 

• Varig beskyttelse til bilkarrosseridele. 

• Modstandsdygtig overfor varme, vand og stenslag. 

• Overlakerbar 

• Basis: gummi, syntetisk harpiks 

• Ikke dryppende  

63205 

63251 

63305 

63351 

Sort 

Sort 

Grå 

Grå 

500 ml. 

1 ltr. 

500 ml. 

1 ltr.  

 

BRUGSANVISNING – 1LTR 

Ryst dåsen godt før brug. Påsmøres jævnt med  

sprøjtepistol eller pensel på en rengjort og tør overflade.               

Beskytter bilens undervogn. 

Brug 2-6 dåser alt efter bilens størrelse. Så snart under vognen er 

tør, kan den oversprayes med alle typer bilmaling.                              

Rengør sprøjtepistolen efter brug.  

Stoppede strålerør kan få dåsen til at eksplodere.  

Må ikke anvendes i nærheden af ild.  

Arbejd i godt ventilerede rum. 

 

BRUGSANVISNING - SPRAY 

Fjern forsigtigt rust og snavs fra de dele, der skal  

behandles. Dæk tilstødende overflader med papir.                 

Ryst dåsen godt før brug.  

Ved stuetemperatur spray i en afstand af 30-40 cm.                

Efter brug vend dåsen på hovedet og spray, indtil der kun 

undslipper gas. Dette rengør strålerøret. 

Påfyldt miljøvenlig drivgas.  

BODYCOATING                                                                             

Sort /Grå  
Krt.: Emb.: Varenr.: Farve 

12 stk. 

12 stk. 

12 stk. 

12 stk. 
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ANVENDELSE 

Bardahl Plastic Repair er velegnet til steder, hvor plast og/eller metal 

dele skal repareres. Bardahl Plastic Repair er udviklet til brug på 

mange forskellige materialer, som termoplastisk materiale, diverse 

kunststoffer, stål, aluminium, beton, træ og glas.  

00076: Pistol                                                 

79701: Hård                                                 

79711: Flex 

79721: Transparent  

79731: Blanderør 

79741: Forstærkende måtte 

79742: Plastik Film 

79751: Metal  

79761: Foam (skum) 

79772: Primer 

 

                                                                         

 

                                                     

 

PAKNING OG TILBEHØR 

Alle Plastic Repair produkter indeholder 50ml. 

Derudover er der også blanderør, primer og Plast Repair Pistol til 

rådighed. 

 

FORDELE: 

Lavere reparations pris for kunden                                      

Komplet sortiment af lime                                                     

Du kan tilbyde reparation i stedet for nye dele.                                   

Hurtig hærdning, derfor hurtigere montering                                 

Forlygte reparation                                                                            

Baglygte reparation                                                                       

Lækkende expantionsbeholder                                            

Ødelagt ventilator/blæser                                                                            

Montering af bakspejl                                                                         

Hærder ved normal værksteds temperatur                                          

Er lugtfri                                                                                                  

Er overlakerbar                                                                            

Findes i HÅRD, FLEXIBEL, METAL og TRANSPERANT  

PLASTIK REPAIR 
Varenr.: 
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Varmebestandig silke matsort. En hurtig tørrende sort spray 

maling. Giver alle slags overflader et sportsligt udseende og 

beskytter mod sollys og lys refleksioner. 

Kan bruges på manifold, udstødning, calibre og motorblok på 

grund af den høje temperatur bestandighed. 

Aluminiumfarvet fælgmaling. Giver bilfælge og andre overflader 

et nyt udseende og beskytter mod korrosion og salt om           

vinteren. 

Giver en beskyttende, glasagtig belægning på  lakeringer såsom 

letmetalsfælge og andre malede eller udækkede overflader. 

Beskytter mod slid og korrosion.  

En hurtig tørrende matsort spray maling. Giver alle slags          

overflader et sportsligt udseende og beskytter mod sollys og lys 

refleksioner.  

64104 12 stk. 

 

 

400 ml.  

 

MAT SORT MALING 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

64204 12 stk. 

 

 

400 ml.  

 

SORT VARMEBESTANDIG MALING 800 GRADER 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

64304 12 stk. 

 

 

400 ml.  

 

KLAR LAK 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

64604 12 stk. 

 

 

400 ml.  

 

ALUMINIUM FÆLGMALING 
Krt.: Emb.: Varenr.: 
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Vedvarende beskyttelse mod rust og korrosion. Stor modstandskraft over for 

ekstreme vejrforhold, salt og vand. God vedhæftningsevne på alt metal.           

Til udbedring af beskadigede zinkoverflader; ved punktsvejsninger og som 

svejseprimer. Leder elektricitet. Tørrer hurtigt. Økonomisk i brug.          

Meget høj zinkprocent 

En hurtigtørrende spraymaling med glans. Giver alle slags overflader et nyt 

udseende. Tørrer på få minutter.                                                                      

Giver en stærk overflade, kan anvendes både ude og inde. Det anbefales at 

bruge Bardahl Primer først. 

Anvendes til maling af:                                                                                 

Kofangere, Spoiler, Andre plastik- og vinyldele uden nogen speciel            

førbehandling. Hæfter på de fleste typer plast og kunststof 

64804 12 stk. 

 

 

400 ml.  

 

BLANK SORT MALING 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

65104  12 stk.  

 

 

400 ml.  

 

PLASTIK & VINYLMALING SORT 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

72104 12 stk. 

 

 

400 ml.  

 

ZINK PRIMER 
Krt.: Emb.: Varenr.: 
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ANVENDELSESMULIGHEDER 

Biler, lastbiler og både: vekselstrømsgeneratorer, batterier, kabler, 

kontrolapparaturer, strømfordelere, elektromotorer, regulatorer, 

relæer, signaler, bremsespolere, startere og klemskruer. 

Kontor, butik og industri: luftkompressorer, batteriladere, kværne, 

elektromotorer, transportabelt værktøj, pumper, svejsemaskiner o.s.v.  

Finder nemt og hurtigt lækager i trykluftsystemer, gasledninger og lignende. 

Anvendes til at undersøge rør, ventiler, slanger, kompressorer,                 

trykbeholdere, trykluftcylindre, systemer med brandbare gasser, bildæk, 

slanger o.s.v. for utætheder.  

Med korrosionsbeskyttelse. 

Ikke brandbar. 

VEDVARENDE BINDING 

Porøse materialer: Spray rigelig med lim på en af overfladerne og forbind, mens limen er våd. 

Ikke-porøse materialer: Spray på begge overflader og lad tørre i ca. 20 minutter inden samling. 

MIDLERTIDIG BINDING 

Spray en tynd hinde på genstanden, der skal limes. Lad limen tørre på få sekunder for derefter at placere overfladerne i den rette position.  

Efter brug vend dåsen på hovedet og spray, indtil strålerøret er renset. 

 

 

Til limning af tekstil, filt, skumgummi og plastik, kunstlæder, plastfolie,         

polystyrenskum, karton, papir, også til tæpper og gulvtæpper. 

Sikrer omgående start af benzin- og dieselmotorer, Vedligeholder motor og 

batteri, Forhindrer tilisning af karburator, Effektiv til biler, plæneklippere, både 

m.m. 

12 stk. 400 ml. 61004 

KONTAKTRENS 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

12 stk. 400 ml. 66104 

QUICK START 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

12 stk. 500 ml. 72405 

LÆKAGESØGER 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

12 stk. 500 ml. 76205 

SPRAYLIM 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

 

 

Til afisning af f.eks. tyggegummi og fastgroede dele. 

Bruges til ”chok-frysning” af fastrustede/fastsiddende emner og korroderede 

dele. Nedkøler et emne kortvarigt og laver mikroskopiske revner i rusten,   

så smøremidlets additiver kan trænge igennem og løsne rusten. 

Efter ca. 1-2 minutter kan emnet nemt løsnes. 

Fugter nemt overfladen på en genstand og kan trænge ind i hårtynde revner. 

Kan f.eks. bruges til lejer, bolte, skruer, fittings eller andre emner, som sidder 

fast.  

12 stk. 400 ml. 79504 

FRYSESPRAY 
Krt.: Emb.: Varenr.: 
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Denne spray forhindrer vedhæftning af svejsninger på dysen og omgivelserne  

i svejseområdet. Den forlænger dysens levetid, og er fri for opløsningsmidler, 

syre og silikone. Den er økonomisk i brug og er lugtfri. 

12 stk. 400 ml. 9406 

SVEJSESPRAY 
Krt.: Emb.: Varenr.: 
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Easy Gasket er en enkel, højkvalitets, grå/sort, universal 

silikonepakningsmasse, let at arbejde med og erstatter alle typer  

af færdige pakningsprodukter. Specielt velegnet pakningstætner   

til auto og marine. 

 

ANVENDELSE  

Til gearkasser, vandpumper, ventildæksler, styrehuse og 

krumtaphuse på biler, lastbiler, campingvogne, motorcykler og 

både. Beskytter imod utætheder og forenkler montering af 

vandslanger. Kan anvendes som simpel erstatning for færdige 

pakninger og kan også bruges til reparation af dørgummiprofiler.  

MONTERINGSPASTA (66501): 

Samlings- og tætningspasta til udstødningsrørs-samlinger. Nem at anvende. 

Rens delene for rust og fedt. Påfør rigeligt med pasta på muffer, klemmer og 

rør før samlingen. Efter sammenbygningen vil udstødningsvarmen hærde 

pastaen og danne en stærk tætning.  

REPARATIONSPASTA (66502):                                                                           

En hurtigtørrende reparationspasta til tætning af små huller, revner og 

lækager i udstødningssystemet. Dette produkt indeholder ikke asbest og er 

let at anvende. Det har en god modstand mod varme og tåler vibrationer.  

 

Flydende blå silikonepakning i en høj kvalitet, som er fleksibel og elastisk.             

Den er designet til at erstatte forudskårne pakninger. Silikonen holder sin 

fleksibilitet ved både lave og høje temperaturer. Den kan bruges til metaller, 

glas og plastik. Den er modstandsdygtig overfor vand, olie og kølervæske.   

Kan ikke anbefales til konstant kontakt med brændstof. 

Tørretid ca.: 15-20 min., men den optimale tørretid er 24 timer.  

Anvendelsestemperatur: -50°C til +250°C  

EGENSKABER  

Easy Gasket er et ikke-ledende produkt. Særdeles modstandsdyg-

tig over for temperaturer mellem -50°C til +260°C.                          

Høj modstandsdygtighed overfor ekstreme vejrforhold, bremse-

væsker plus mineralske og syntetiske smøreolier. Tørrer hurtigt 

og løber ikke, hverken på vertikale eller horisontale flader.          

Perfekt vedhæftning på gummi, metal, træ, glas, keramik og næsten 

alle kunststoffer. Effektiv og let håndtering på grund af den prakti-

ske trykautomat. Ren arbejdsgang; overflødigt materiale kan let 

fjernes med en tør klud.  

9 stk. 

12 stk. 

 

 

120 ml. 

200 ml. 

 

 

77101 

77102 

EKSTRA INFORMATION  

Produktet vil tørre udefra og ind, og er påvirket af 

varme og fugt. F.eks. ved en temperatur på 22°C 

samt fugtighed på 60% vil produktet have en perfekt 

overflade. Komplet tør efter 24 til 72 timer alt efter 

pakningens tykkelse. 

Produktet indeholder eddikesyre.                      

Dampene og luft vil forsvinde gennem tørretiden. 

EASY GASKET - FLYDENDE PAKNING 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

12 stk. 

12 stk. 

 

 

170 gr. 

200 gr. 

 

 

66501       

66502 

UDSTØDNINGSPASTA - MONTAGE & REPERATION 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

12 stk. 90 gr. 5002 

BLÅ SILIKONE 90 GRAM  
Krt.: Emb.: Varenr.: 



33 

SPECIFIKATIONER 

Massefylde ved 15°C kg/l: 0,880 

Viskositet ved 40°C mm²/s: 35 

Viskositet ved 100°C mm²/s: 6,3 

Viskositets index: 135 

Flammepunkt COC °C: 208 

Falex Load Lbs/inch 2: 1750 

Four Ball Test kg: 400 

 

*Additiver i Bardahl Quick Tap kan forårsage farvning af visse aluminiumslegeringer.  

Vi anbefaler at teste dette først. 

 

Produceret under ISO9001 

Bardahl Quick Tap skæreolie er en ikke-opløselig, syntetisk baseret skæreolie udviklet til bearbejdning af jern, jernlegeringer, 

nikkel, kobber, kobber-legeringer og magnesium.  

For høj ydeevne ved gevindskæring, skæring, fræsning og boring i metal, fra legeringer til rustfrit stål. Quick Tap giver en hurtigere 

og nemmere skæring af hårde eller bløde metaller. 

 

PROBLEM 

Misfarvninger og korrosion fra metaller og maskindele, medfører ofte at bearbejdet metal kan være ubrugeligt og forkorter   

maskindelenes levetid. Friktion fra skæring og andre metalbearbejdningsopgaver, nedbryder normale smøremidler og giver store 

mængder varme, som skal spredes fra metaloverfladerne. Denne varme gør at skæreolien afgiver dampe og svovlagtige dufte, 

hvilket ikke er særlig behageligt. Udenlandske materialer såsom chips af metal, snavs og vand kombineret med høje temperaturer 

fremmer dannelsen af gummi og lak i olien, hvilket giver aflejringer som fører til ødelagte maskiner og misfarvede færdige             

metaloverflader. 

 

VIRKNING 

Bardahl Quick Tap er sammensat af en kombination af højkvalitets-syntetiske og mineralske olier, Bardahls "Polar Attraction" 

formel, samt rust- og oxideringshæmmende stoffer. Olien og de tilsatte additiver er ikke-farvende på de fleste metaller*. Rust og 

oxideringshæmmende stoffer vil forhindre at der dannes korrosion på bearbejdede metaloverflader og maskinudstyr. Indeholder 

ingen svovl og dermed ingen ubehagelige svovl dampe, når Bardahl Quick Tap anvendes.  

Bardahls formel virker som et smøremiddel under de høje temperaturer der dannes, ved metal arbejds-processen.                   

Dens unikke smørefilm binder til metal og vil smøre, ved temperaturer hvor normale kulbrintesmøremidler eller                              

svovltilsætningsstoffer forbrændes.  Dette produkt reducerer friktion i bearbejdningsprocessen, forlænger værktøjets levetid og 

forbedrer den færdige overfladefinish.  

Den lette mineralske olie, der findes i Bardahl Quick Tap bærer varmen der dannes i metalbearbejdningsprocessen, væk fra det 

færdige stykke. Oxideringshæmmende stoffer i Quick Tap hjælper med at forhindre dannelsen af gummi og lak. Dette produkt 

reducerer gevind nedbrug, forbedrer maskinens evne og stopper rivning.   

 

ANVENDELSE  

1. Gevindskæring 

Virker forrygende ved skæring. Gevindskærings-værktøjer forbliver skarpe i længere tid. 

2. Boring 

Sprøjtes direkte på det område der skal bores. Boret holdes køligt, så det holder længere. 

3. Savning  

Kan anvendes langs skærelinjen, som sikrer vedvarende smøring gennem hele snittet. Saven forbliver skarp i længere tid,  

hvilket reducerer vedligeholdelses- og udskiftningsomkostningerne. 

12 stk. 400 ml. 73804 

SKÆREOLIE 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

12 stk. 100 ml. 53001 

HOBBYOLIE 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

Bardahls bestanddele sørger for en uovertruffen smøring ved høje                     

temperaturer og belastninger. Produktet er højtryksfast og beskytter mod 

rust og korrosion.  

Det ideelle smøremiddel til: Elektromotorer, Cykler, Skrivemaskiner,                 

Fiskegrej, Symaskiner, Låse, Geværer, Plæneklippere, Alt let maskineri 
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10 Sekunders-lim til ekstrem hård limning af forskellige typer af; 

Gummi, Kunststoffer, plast m.m. 

Vær sikker på, at de dele, der skal limes, er rene og tørre.  

Afmonter låget og tilskær doseringsdysen.  

Låser alle gevind, møtrikker og bolte op til 36 mm. 

Produktet hærder kun under tryk. 

Låser møtrikker, bolte, støttebolte og kronhjulsbolte m.m. 

Hærder kun under tryk. 

Til permanent samling af lejer, hjul, gear, bøsninger, aksler m.m. 

Hærder kun under tryk. 

Til låsning og sikring af gevind på metal rør og fittings i trykluft 

samt hydrauliske systemer.  

Indtil R3/4. 

 

 

10 stk. 20 ml. 98001 

SUPERLIM 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

12 stk. 50 ml. 97001 

LÅSEVÆSKE T142 MEDIUM 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

12 stk. 50 ml. 97011 

LÅSEVÆSKE T171 HÅRD 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

12 stk. 50 ml. 97021 

LÅSEVÆSKE T138 EKSTRA HÅRD 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

12 stk. 50 ml. 97031 

LÅSEVÆSKE T442 MEDIUM HÅRD 
Krt.: Emb.: Varenr.: 
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Gel til forsegling af fittings, som er effektiv straks ved 30 bar, 150 bar og mere 

efter polymerisering 

Modstår kulbrinter og mange andre kemikalier 

 

6 stk. 75 gr. 5020 

E77 (577) 75 GR. ANAEROB GEL TIL TÆTNING 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

Låsevæske til montering af lejer. Den er Kompatibel med olie og fedt, og 

begrænser risikoen for unødvendig slid. 

 

 

 

 

10 stk. 50 gr. 5024 

LEJESIKRING 50 GR. 
Krt.: Emb.: Varenr.: 
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En håndrensningspasta, hvori rensemidlerne er baseret på naturlige 

råmaterialer. Dens dobbelte funktion gør, at den kan anvendes uden vand, 

simpelt hen ved massering ind i snavs og fedt på huden, fortsæt masseringen, 

mens der tilsættes en anelse vand, derefter skylles grundigt. 

• Antiseptisk 

• Ikke alkalisk 

• Håndrenspasta  

• (uden opløsningsmidler) 

Effektiv mod en lang række af urenheder, inklusive olier, fedtstoffer, tjære, 

smørelser, malinger osv. Tilstedeværelsen af fedtstoffer bevirker, at produktet 

ikke blot renser, men beskytter huden, dette er yderst vigtigt, hvor 

vedvarende kontakt med urenheder føre til hyppig brug. 

Udtørrer ikke hænderne!! 

Afvaskelig hudbeskyttelsescreme 

Beskytter hænderne og gør rengøringen lettere 

Uden konserveringsstoffer eller silikone 

Holder og pumpe i metal til Bardahl håndrens i topkvalitet. 

Fås til 3 og 10 liters beholdere 

00051 til 3 ltr. 

00052 til 10 ltr. 

TEKNISKE DATA 

Indeholder ikke opløsningsmidler, hvilket derved udelukker problemer med vandforurening og mulige, uheldige reaktioner           

på huden. De aktive dele i denne håndrens er fuldstændigt biologisk nedbrydelige. 

Omhyggelig forskning har ført til fremstilling af et mildt produkt, der tolereres godt af huden.  

Den fornemme hudforenelighed, som dette produkt har, er blevet testet af hudklinikken på Düsseldorf Universitet                     

(resultaterne er tilgængelig på forlangende).  

Økonomisk i brug; 1 til 2 gram er normalt tilstrækkeligt pr. vask.  

 

12 stk.  

10 stk. 

6 stk. 

4 stk.  

1 stk. 

1 stk. 

 

 

250 gr.  

1 ltr.   

3 ltr.   

5 ltr.    

10 ltr. 

spand 

 

60302 

60351 

60353 

60355 

60381 

60752 

HÅNDRENS & RENSERVIETTER 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

1 stk. 

1 stk. 

 

 

 

 

Kasse 

Kasse 

 

 

 

00051 

00052 

PUMPE & HOLDER 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

24 stk. 

12 stk. 

 

 

 

 

100 ml. 

1 ltr. 

 

 

 

60501 

60551 

HUDBESKYTTELSESCREME 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

60302 = tube 

60351 = pose á 1 ltr. 

60355 er med pumpe 

60752 = servietter 
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Forhindrer frostskader på alle vandsystemer om bord på båden. 

Kan bruges til alle drikkevandssystemer, vandtanke, vandrør og toiletter i 

både, campingvogne, mobile toiletter osv. Væsken forhindrer dannelsen af 

kalkaflejringer og skader ikke gummi, plastik og metal.  

Blandingsforhold: 1:1 = -35˚C 

Bardahl Coolant Winter Storage forhindrer tilfrysning af alle køleanlæg 

ombord på skibet. Dette produkt er biologisk nedbrydeligt, ikke-toksisk og 

indeholder anti-korrosive bestanddele. Beskyt metaller og legeringer i dit 

udstyr mod korrosion. Bardahl Vinteropbevaring er et færdigt produkt, der 

kan anvendes til alle inbords- og påhængsmotorer. Væsken er biologisk 

nedbrydeligt og derfor miljøvenlig.   

Denne Kølevæske yder beskyttelse til -35C.  

MISS BARDAHL 

Multi purpose fedt til alle marine forhold. 400 GR.                   

Beskytter mod rust og korrosion. 

Temperatur område: -20° til +120° 

4 stk.  

 

 

 

 

5 ltr.   

 

 

 

 

83655 

NAUTIC ZITREC DRINKWATER ANTIFREEZE 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

4 stk. 

1 stk.   

 

 

 

5 ltr. 

25 ltr.  

 

 

 

83755/84255 

83782/84282 

NAUTIC COOLANT WINTER STORAGE 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

24 stk.  

 

 

 

 

400 gr.   

 

 

 

 

74304 

UNIVERSAL SHIPPING GREASE 
Krt.: Emb.: Varenr.: 

Denne spray sikrer en optimal beskyttelse af alle indvendige 

mekaniske dele i din motor i vinterperioden. Den efterlader en 

beskyttende og korrosionshæmmende oliefilm på de mekaniske dele 

af motoren. Kan bruges på både indvendige og udvendige motorer 

12 stk.  

 

 

 

400 ml.   

 

 

 

4839 

BARDAHL MARINE KONSERVERINGSSPRAY 
Krt.: Emb.: Varenr.: 
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Esperlundvej 6. DK - 8653 Them. Telefon: +45 21 488 488  

Mail: info@skanoil.dk.  

 

Importør 

Se mere på www.skanoil.dk 

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer 


