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RENSEMASKINER:         

BARDAHL 360 RENSEMASKINE 
INDSUGNING / DPF / DYSER 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 1 stk. 
 
 
 

KS. 
 

9321 A 
 

(19.500,00) 
 

Kr.:  24.375,00  Ny rensemaskine til professionel rengøring af indsprøjtnings 

system, partikelfilter (DPF) og luftindsugningsystem 

(forbrændingskammeret og ventiler). 

3 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                                       

( for hver enkelt type af behandling). 

Maskinen har som sagt 3 funktioner, med 3 uafhængige kreds-

løb. 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 

BARDAHL SINGLE PROFF CLEANER 9190  
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

1 stk. 
 
 
 

KS. 
 

9190 A 
 

(8.995,00) 
 

Kr.:  11.243,75 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 kompo-

nenter samt funktioner i motoren, og at kontrollere om moto-
rens arbejdstryk stemmer overens med fabrikantens anbefalin-

ger. 

Denne professionelle rensemaskine er løsningen på en optimal 

rens af alle typer indsprøjtningssystemer i diesel- og benzinmo-
torer. Den avance-rede teknologi i styreenheden gør den nem 

at håndtere og til den mest alsidige rensemaskine på markedet. 

Sammen med anvendelse af Bardahls specielle brændstofadditi-
ver, vil det give sikkerhed for at opnå maksimale resultater i 
renseprocessen. Rester af sod, GOM og andet forurenende i 

motorernes indsprøjtningssy-stem og forbrændingskamre vil 
blive elimineret. Dette vil give bedre ydelse, motorgang, øko-

nomi og forlænge motorens levetid. 

Se meget mere på www.skanoil.dk 

Se meget mere på www.skanoil.dk 

BARDAHL RENSEMASKINE 
INDSUGNING 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

1 stk. 
 
 
 

KS. 
 

9321 A 
 

(3.995,00) 
 

Kr.:  4.993,75 Indsugnings systemet er et relativt simpelt system, der hoved-

sagelig er fremstillet af forskellige typer rør, som henter frisk 
luft foran bilen eller inde i motorrummet. Luften bliver så sendt 
mod luftfilteret, som filtrerer luften for urenheder og andre 

skadelige partikler, der ville forårsage øget motor slitage. 

Problemer: Ophobning af sod og olie i indsugningssystemet 
reducerer luftstrømmen, som er livs nødvendig for en god 

forbrænding, og derfor mindskes motorkraft og ydelse væsent-

ligt. Samtidig kan der være start vanskeligheder. 

Symptomer: Masser af røg og forurening, vanskelig start, min-
dre motorkraft og højere brændstof forbrug. En komplet og 

professionel rens af systemet er nødvendig. 
Se meget mere på www.skanoil.dk 



 4 

 

 

ADDITIVER TIL RENSEMASKINER:       

BARDAHL RENSEVÆSKE TIL RENSEMASKINE                      

( BENZIN ) 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 6 stk. 
2 stk.

  
 

1 ltr. 
5 ltr. 

 

1036 
4771 

A 
A 
 

(278.40) 
(716,80) 

 

Kr.:  348,00 
Kr.:  896,00 

BARDAHL RENSEVÆSKE TIL RENSEMASKINE                      

( DIESEL ) 

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! 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

6 stk. 
2 stk. 

1 ltr. 
5 ltr. 

1037 
4772 

 
Grp.: 

A 
A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(278.40) 
(716,80) 

 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:  348,00 
Kr.:  896,00 

BARDAHL RENSEVÆSKE TIL RENSEMASKINE 

( INDSUGNING ) 1 LTR. 

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! 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

6 stk. 1 ltr. 2322 A (295,00) Kr.:    368,75 

BARDAHL RENSEVÆSKE TIL RENSEMASKINE 

( PARTIKELFILTER ) 

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! 

9168 

 
Krt.: 

3
 

 
Emb.: 

3,3 ltr. 
 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(867,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:  1083,75 

 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! 

FØR RENS EFTER RENS 
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ADDITIVER:         

B2 OIL TREATMENT 
Motorolie-additiv der nedsætter olieforbrug. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 24 stk. 
 
 
 

400 ml. 
 

1013 A 
 

(118.00) 
 

Kr.:  147,50 

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 oliefilter. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

12 stk. 
 

300 ml. 
 

1022 

 
Grp.: 

A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(152,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    190,00 

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 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

12 stk. 500 ml. 1021 A (145,00) Kr.:    181,25 

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 

1032 

 
Krt.: 

12 stk. 

 
Emb.: 

300 ml. 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(83,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    103,75 

BARDAHL TURBO PROTECT  

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 beholder rækker til 6 ltr. olie 

3216 
 

 
Krt. 

 
Emb. 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. Moms) 

Vejl. udsalg 
Inkl. moms 

(191,20) 
 

Kr.:    239,00 
 

A 
 

325 ml. 
 

24 stk. 
 

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

ren 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 moto-

ren med en stærk, vedvarende hinde, der nedsætter yderligere 

slid. BRUGSANVISNING 

Hæld direkte i motoren. Brug 10% B2 ved hvert olieskift, ved en udslidt 

motor brug 20%. 

BRUGSANVISNING 

Tøm indholdet af dåsen i motorolien i forbindelse med olieskift. Kan blandes 

med alle typer olie og bruges i både benzin og diesel motorer inkl. common 

rail, højtryks motorer samt motorer med katalysator og partikelfiltre. 

BRUGSANVISNING 

Ved hvert olieskift tilsæt følgende mængde til den varme motorolie:  

250ml til 4 cylindrede motorer 

375ml til 6 cylindrede motorer 

500ml til 8 cylindrede motorer 

 

BRUGSANVISNING 

Hæld dåsens indhold i motorens olie. Overfyld ikke. 

Lad produktet virke under kørslen (150 kilometer), eller lad motoren gå i 

hurtig tomgang 20-30 minutter. 

Derefter skiftes olie og oliefilter. Eventuelt tilsæt olien en dåse B2 Oil Treat-

ment (varenr. 1009). 

NYHED 
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ADDITIVER:         

 

 

ATF FLUSH  
 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

12 stk. 
 
 
 

300 ml. 
 

1759 A 
 

(88,00) 
 

Kr.:  110,00 

ATF CONDITIONER 
 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

12 stk. 
 
 
 

300 ml. 
 

1758 A 
 

( 179,00) 
 

Kr.:  223,75 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 gearkas-

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

BRUGSANVISNING 

Skift ATF olien og tilsæt additivet.  
Til forbyggende brug: tilføj 1 dåse 
Til helbredende brug: tilføj 2 dåser  

BRUGSANVISNING 

Skal tilsættes ATF olien og køre minimum 20 min., inden det aftappes og ny 
olie påfyldes. Følg altid bilfabrikkernes specifikationer omkring automatgear-
kasser. 

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 ) 

GEAR OIL ADDITIV: 
Med Polar Attraction-formular. 

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. 
 

1604 
1655 

 
Krt. 

 
Emb. 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. Moms) 

Vejl. udsalg 
Inkl. moms 

(65,00) 
(1.214,00) 

Kr.:      81,25 
Kr.: 1.517,50 

A 
A 

125 ml. 
5 ltr. 

24 stk. 
1 stk. 

 

GEARKASSER / SERVOSTYRING 

Tilsæt 125ml Bardahl koncentreret Gear Oil additiv til hver  

enhed i stedet for den sædvanlige smørelse. 

Ved større enheder tilsæt 10% Bardahl koncentreret Gear  

Oil Additiv. 

BARDAHL 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.                   

Erstatter tidligere Bardahl nummer 5712 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

12 stk. 
 

300 1755 

 
Grp.: 

A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(148,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    185,00 

BRUGSANVISNING 

Tilsættes servooliebeholderen, så meget som nødvendigt for at nå korrekt 
væskeniveau. Hæld maksimalt 1 dåse i servobeholderen.                               

1 dåse rækker til 4 ltr. olie. 

   NYHED 

   NYHED 

   NYHED 



7  

 

 

ADDITIVER:         

GEAR OIL ADDITIV + STOP LEAK: 
Stopper oliespild. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

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.  

6 stk. 150 ml. 1756 A (166,00) Kr.:    207,50 

DIESEL ANTIFROST: 
Også egnet til oliefyringsinstallation. 

FUEL WATER REMOVER: 
Rækker op til 60 ltr. brændstof. 

TOP OLIE VENTILSMØRING: 
Topcylinder smøremiddel. 

SERVOADDITIV: 

• 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  

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 

 

Bardahl Top Olie:   

• Forbedrer ventilsmøring 

• Holder karburatoren ren 

• Forhindrer karburatortilisning 

• Reducerer korrosion i brændstofsystemet 

• Skader ikke katalysator 

•     Kan anvendes i benzin- og dieselbrændstof  

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. Tilsættes 

servooliebeholderen, så meget som nødvendigt for at nå 
korrekt væskeniveau. Hæld maksimalt 1 dåse i servobeholderen. 

1 dåse rækker til 4 ltr. olie. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Krt.: 

 
Krt.: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Emb.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Varenr.: 

 
Varenr.: 

36 stk. 
12 stk. 

 

6 stk.

 
 

12 stk. 
 

100 ml. 
1 ltr. 
5 ltr. 

300 ml. 

110 ml. 

355 ml. 

2501 
2551 
2555 

1082 

3006 

5712 

 
Grp.: 

 
Grp.: 

 
Grp.: 

 
Grp.: 

A 
A 
A 

A 

A 

A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(41,00) 
(207,00) 
(793,00) 

(88,00) 

(44,00) 

(131,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    51,25 
Kr.:   258,75 
Kr.:   991,25 

Kr.:    110,00 

Kr.:    55,00 

Kr.:    163,75 

Et specielt koncentrat af Bardahls berømte ”Polar Attraction”-formular, der 

formindsker friktion og støj i gearkassen, bagtøj, og som stopper oliespild. 

GEARKASSER OG BAGTØJ; 

Tilsæt 150 ml. Bardahl koncentreret Gear Oil Additiv til hver enhed i stedet 

for den sædvanlige smørelse. 

Ved større enheder tilsæt 10% Bardahl  koncentreret Gear Oil Additiv + 

Stop Leak.                 

BRUGSANVISNING 

Hele året: 25ml. til 25 ltr. diesel olie (1‰)  
Om vinteren:      Se tabellen 
Antifrost        Diesel brændstof        beskytter til 

25 ml. -1‰                25ltr                 max -30ºC 
50 ml. -2‰                25ltr                 max -33ºC 
75 ml. -3‰                25ltr                 ingen ekstra beskyttelse 

BRUGSANVISNING 

Hver 8. uge eller efter behov hældes 1 dåse i brændstoftanken før påfyldning 
af brændstof. Således sikres en fuldstændig blanding af brændstof og additiver. 
Kan anvendes både til benzin- og dieselbrændstof. 

Særdeles velegnet til både og stationære tanke 

 

 
 
BRUGSANVISNING 

20ml Top Olie rækker til 20ltr benzin- eller dieselbrændstof.                   
Påfyld ved hver påfyldning. 
Anvendes ved problemer med motorens ydeevne, ujævn tomgang. Motor 
taber kraft, sætter ud, merforbrug af brændstof. Hvilket kan skyldes snavsede 

ventiler, snavset karburator og ”butterfly-ventil”. 

Specielle additiver reducerer skumdannelse og korrosion og reducerer hylen 

og slitage på pumpe. 
Indeholder additiver, som får diverse pakninger til at udvide sig. Hindrer 
derved spild. 

BRUGSANVISNING 
Tilsættes til Power Steering-tank, så meget som nødvendig for at nå korrekt 
væskeniveau. 
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ADDITIVER:                                                                 

AUTO.TRANSMISSION STOP LEAK:  
ATF additiv og tætner. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Automatisk transmission i forhjulstrukne køretøjer er 
anderledes end automatiske transmissioner i baghjulstrukne 

køretøjer. Baghjulstrukne køretøjer har en transmissionspåfyldt 
ATF (automatisk transmission væske) og en bagaksel påfyldt 
gearolie. Transmission Stop Leak smører og udvider pakninger og 

giver en mere jævn gear skift. Lad produktet virke under kørslen.  
Kan bruges med alle automatgear olier. 

12 stk. 473 ml. 6018 A (158,00) Kr.:    197,50 

ENGINE STOP LEAK: 
Stopper oliespild. 

FUEL SYSTEM CONDITIONER: 
Karburatorrens. 

SYSTEMRENS SPRAY: 
Benzin og Diesel. 

FUEL INJECTOR CLEANER: ( BENZIN ) 
Dyserens. 

Giver ny vitalitet til eksterne og interne pakninger. I en test med 
standardpakninger blev disses volumen forhøjet med 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 tæt. olieforbruget. 

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 for 
tændrør. Samt aflejringer i dyser og ventiler. 

 
Erstatter 12001 

•     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 

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. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Krt.: 

 
Krt.: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Emb.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Varenr.: 

 
Varenr.: 

24 stk. 

24 stk 

12 stk. 
 

24 stk. 

300 ml. 

300 ml. 

400 ml. 
 

300 ml. 

11201 

1069 

60004 

12101 

 
Grp.: 

 
Grp.: 

 
Grp.: 

 
Grp.: 

A 

A 

A 

A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(132,00) 

(132,00) 

(92,00) 

(125,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    165,00    

Kr.:    165,00    

Kr.:    115,00   

Kr.:    156,25     

BRUGSANVISNING 

Tilsæt hele flaskens indhold (16oz = 473ml) i stedet for samme mængde 
gearolie. Ved alvorlige tilfælde, tilsæt to flasker. Tillad produktet 400-500 km 
kørsel for at opnå det bedste resultat. Hvis transmissionen stadig har       

utætheder, kan proceduren gentages eller pakningerne udskiftes.  

BRUGSANVISNING 

Skift motorolien og filter, tilsæt 1 dåse Engine Stop Leak til ny motorolie. 
Tillad ca. 1 uge eller 500 kilometers kørsel for at opnå fuld effekt af Engine 
Stop Leak. En dåse rækker til 5 liter motorolie. 

Bardahl Engine Stop Leak fornyer ikke ødelagte pakninger.  
Kan anvendes i traditionelle, manuelle gearkasser. 

BRUGSANVISNING 

Tilsæt indholdet af 1 dåse til brændstoftanken. Svarer til ca. 40 liter brændstof. 
For optimal virkning brug en 300ml dåse ved hver påfyldning.                   
Bardahl Karburatorens rengør hele brændstofsystemet under kørslen. 

Til brug i blyholdigt eller blyfrit brændstof. 
Kan anvendes i biler med katalysator. 

BRUGSANVISNING 

Varm motoren op til normal køretemperatur.  
Fjern luftfiltret. Spray direkte ind i indsugningen. 

BRUGSANVISNING 

Hæld dåsens indhold i benzintanken ved ca. 20ltr og fyld helt op.  
Dette gentages ved hver 5000km for at opnå optimal effekt. Kan blandes med 
ca. 1ltr benzin og bruges koncentreret (Dette anbefales udført af værksted). 
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ADDITIVER:                                                                 

DIESEL INJECTOR CLEANER: ( DIESEL ) 
Diesel Dyserens 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Denne nye, ekstra koncentrerede dieseldyserens 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. 

24 stk. 
 

300 ml. 
 

13201 
 

A 
 

(125,00) 
 

Kr.:    156,25 
 

INSTEAD OF LEAD: 
Blyerstatning. 

OCTANE BOOSTER: 
Forhøjer oktantallet med op til 5 enheder. 

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.  

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 og ydeevne og reducerer motorskade ved at 
fremkalde en kontrolleret, mere jævn brændstofforbrænding.  
Bardahl Octane Booster forhindrer også efterløb forårsaget af 

aflejringer i forbrændingskamre. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

12 stk 

24 stk. 

250 ml 

300 ml 

12211 

12301 

 
Grp.: 

 
Grp.: 

A 

A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(138,00) 

(117,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    172,50     

Kr.:    146,25 

KØLERTÆTNER: 

300ml til 10 ltr.  

 
Krt.: 

24 stk. 

24 stk. 300 ml 14010 A (72,00) Kr.:      90,00 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Varenr.: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Grp.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

300 ml 14001 A (71,00) Kr.:      88,75 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. Kølertæt-

neren 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). 

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 

BRUGSANVISNING 

Tilsæt direkte til brændstoftank inden opfyldning for at sikre en tilstrækkelig 
blanding. Ved gamle biler anvendes 1 flaske for hver 1500 km. Til nyere biler 
anvendes 1 flaske for hver 3000 km. Til marine-, landbrug- og off-road-krav 

brug en flaske i hver 60. liter benzin.  
Giver mindre forurening. Registreret Environmetal Protection Agency 
(miljøbestemt beskyttelsesbureau) i USA. 

BRUGSANVISNING 

Hæld dåsens indhold i brændstoftanken, når der resterer ca. 20ltr, og fyld 
derefter helt op. Dette gentages ved hver 5000km for at opnå optimal effekt. 
Kan blandes med ca. 1ltr dieselolie og bruges koncentreret (anbefales udført 

af værksted). 

BRUGSANVISNING 

Det bedste resultat opnås ved at tilsætte Bardahl Octane Booster i tanken 
inden påfyldning for at få en tilstrækkelig blanding. Brug hele indholdet.      
Rækker til 40 liter. 

Anvendes i blyholdig eller blyfri benzin. Sikker til brug i biler med katalysator. 
Dette produkt anvendes hyppigt indenfor motorsporten.  

COOLING SYSTEM FAST FLUSH: 
Kølerens. 

BRUGSANVISNING 

Sørg for, at der er plads i køleren til hele dåsens indhold.                         
Ryst dåsen omhyggelig og tilsæt indholdet til køleren. Slå varmeapparatet helt 
til for at tillade cirkulation i hele systemet.  

Enten køres normalt derefter eller tomgang i 10 minutter. 
En standard 300ml dåse Bardahl Kølertætner rækker til systemer op til 10ltr. 
Til voldsomme lækager eller større systemer brug 2 dåser. 

BRUGSANVISNING 

Tøm køleren, skyl med vand og fyld halv op. Ryst dåsen godt og hæld 
indholdet i køleren og efterfyld med vand til normal højde. Kør med  
kølerrens i køleren 30-40 kilometers normal kørsel, eller lad motoren 

køre rask i tomgang i 10 minutter for fuld temperatur. 
Tøm køleren, når den er kold, skyl med vand, indtil vandet er klart, og 
påfyld anbefalet kølervæske.  
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ADDITIVER:                                                                 

BARDAHL ANTIRUST & VANDPUMPE 

SMØREMIDDEL 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

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. 

6 stk. 500 ml. 8117 A (123,00) Kr.:    153,75 

BENZIN STABILISATOR: 
 

EGR VENTIL RENS SPRAY: 
Fås også som Diesel additiv. 

PARTIKELFILTER RENS TIL TANK: 
Renser filter for sod m.m. 

E10 FUEL IMPROVER BENZIN: 

• Forlænge holdbarheden af benzin med 24 måneder. 

• Undgå tilstopning af benzinfilter. 

• Undgå rustdannelser (oxidering) i benzintanken. 

• Forbrænder helt uden skadelige virkninger. 

• Forringer ikke benzin kvaliteten. 

• Smører og beskytter effektivt ventiler m.m. 

• Forbedrer koldstart og opstart af motorer. 

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 

  

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. 

E10 er den nye europæiske miljø- og CO2 venlige benzin som 

er tilsat ethanol. Ethanol brændstofblandinger er mærket ”E" og 

et tal, som beskriver procentdelen af ethanol i blandingen efter 

volumen. F.eks. er ”E10” 10% ethanol og 90% benzin. I Danmark 

er der tilsat 5%. Man har en målsætning der hedder 10% i hele 

EU. 

Anbefales af førende europæiske bil- og båd producenter. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Krt.: 

 
Krt.: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Emb.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Varenr.: 

 
Varenr.: 

12 stk. 

12 stk. 

6 

12 stk. 

250 ml. 

400 ml. 

1 ltr. 

250 ml. 

1164 

4326 

1042 

3222 

 
Grp.: 

 
Grp.: 

 
Grp.: 

 
Grp.: 

A 

A 

A 

A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(125,00) 

(162,00) 

(686,00) 

(203,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    156,25   

Kr.:    202,50   

Kr.:    857,75 

Kr.:    253,75  

BRUGSANVISNING  
Kan anvendes til alle typer benzin/motorer også 2-takts motor, dog ikke 
køretøjer udstyret med katalysatorer.  
Til 2-taktsmotorer uden olie tank (oliemix), blandes den behandlede benzin 

med olie og benzinstabilisator før brug. 
Anbefales af førende bilproducenter. 

BRUGSANVISNING - SPRAY 
Motoren er varm og har driftstemperatur, når behandlingen udføres. Afmon-
ter slangen placeret mellem luftfilter og indsugningsmanifolden, efter luft-

mængdemåleren. 
Start motoren og lad køre indtil motoren har driftstemperatur. Hold tomgang 
på ca. 2000 omdr./min.  

Spray 4 eller 5 korte tryk af maksimalt 1 sekunds varighed ind i indsugnings-
manifolden, så tæt på EGR ventilen som muligt. Vent 1 minut og speed moto-
ren op et par gange (fra 1000 til 3000 omdrejninger).                                
Gentag behandlingen 2 eller 3 gange, indtil ventilerne er rene. 

BRUGSANVISNING 

BARDAHL har udviklet en partikelfilter rens, som kan anvendes på alle mo-

torer udstyret med DPF (med eller uden tilsætningsstoffer).  

Tilsæt flaskens indhold til brændstoffet (30 til 60 liters tank). Anbefalet brug: 

2 gange om året eller for hver 7000 km. Kan tilsættes alle køretøjer udstyret 

med partikelfilter, med eller uden tilsætningsstoffer.  

BRUGSANVISNING 

Skru hætten af og klem på flasken for at fylde doseringsbeholderen med den 

ønskede mængde (10ml til 10ltr brændstof). Hæld indholdet i brændstoftan-

ken før påfyldning. Fyld op med brændstof. 

NYHED 
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ADDITIVER:                                                                 

BARDAHL B10 FUEL IMPROVER                 

Diesel Helbredende og Forebyggende 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

• Reducerer drivhusgasser såsom kuldioxid (CO2) og 
nitrogenoxider (NOx)     væsentligt 

• Reducerer skadelig udledning såsom kulilte (CO) og kulbrinter 
(HC) væsentligt 
• Forbedrer kvaliteten af B10 brændstof 

• Holder brændstofsystemet rent 
• Beskytter mod korrosion 
• Reducerer brændstofforbruget 

• Forbedrer koldstart 
• Forhindrer at ethanol påvirker visse gummier, plast tætninger 
og pakninger 

12 stk. 250 ml. 3223 A (203,00) Kr.:    253,75 

BRUGSANVISNING 

Skru hætten af og klem på flasken for at fylde doseringsbeholderen med den 
ønskede mængde (10ml til 10ltr brændstof). Hæld indholdet i 
brændstoftanken før påfyldning. Fyld op med brændstof. Anbefales af førende 

europæiske bil- og båd producenter. 

BARDAHL ANTI DIESEL PEST:  
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

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 

12 stk. 250 ml. 1066 A (121,00) Kr.:    151,25 

BRUGSANVISNING 

Skru hætten af og tryk på flasken. Fyld doseringshætten i henhold til ønskede 
mængde. 
Helbredende:  1 flaske behandler 250L  

Forebyggende:  1 flaske behandler 500L  
Forenelig med alle typer af motorer, direkte indsprøjtning,                               
højtryks og common rail. 
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MOTOROLIE:                                                        

10w/40 SL/CF semisyntetisk: 
XTC 

 
Krt.: 

 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   
 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

SPECIFIKATIONER:                                                            
API SL/CF ACEA A1/B1                                                     

Ford M2C-925-B                                                                                                                                                      

12 stk. 
4   stk 
1   stk 
1   stk 
1  stk 

 

1 ltr. 
5 ltr 
25 ltr 
60 ltr 

210 ltr 

50051 
50055 
50082 
50086 
50092 

A 
A 
A 
A 
A 
 

(526,00) 
 

Kr.:    657,50 
 

BARDAHL XTC LSP 5W/30 LONGLIFE III  
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

SPECIFIKATIONER                                                        

API SL/CF ACEA A3/ B4/ C2/ C3                                        

VW 504.00 / 507.00 LongLife III/ 508.00 expected end 2015                                                                                     

MB 229.51                                                                              

BMW LongLife-04                                                                   

Porsche C30 

12 stk. 
4 stk. 
1 stk. 
1 stk. 
1 stk. 

1 ltr. 
5 ltr. 

25 ltr. 
60 ltr. 

210 ltr. 

51351 
51355 
51382 
51386 
51392 

A 
A 
A 
A 
A 

(132,00) 
(569,00) 

(2.889,00) 
(6.371,00) 

(20.508,00) 

Kr.:    165,00 
Kr.:    711,25 
Kr.: 3.611,25 
Kr.: 7.963,75 
Kr.:25.635,00 

BARDAHL XTC FE 5W20 SYNTRONIC  
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

4 stk. 
 
 
 

5 ltr. 
 

54355 
 

A 
 

Bardahl FE 5W20 Syntronic motorolie er en høj kvalitets motorolie, udviklet til motorer med Ford WSS-M2C-925-B-

specifikationen. Denne motorolie har en meget omfattende additiv pakke, der sikrer perfekt, maksimal smøring og signifikant 
forbedret brændstofforbrug (> 3%). Bardahl FE 5W20 Syntronic motorolie med specifikationen WSS-M2C-925-B er velegnet 
til Ford´s 16-ventilet Ti-VCT og 1,6 EcoBoost / ECOnetic benzin motorer.                                                                                       

Desuden kan denne olie anvendes som ILSAC GF-4 olier foreskrevet.  

Bardahls 5W30 LSP anbefales til en bred vifte af moderne bilmotorer, især højt ydende benzin-motorer, turbo diesel injektion 

med common rail og andre dieselmotorer der findes i de nyeste person-biler, SUV'er og varebiler.  

Anbefales ikke til 2-takts- eller flymotorer, medmindre dette specifikt er godkendt af producenten. Bardahls 5W30 LSP er 

udviklet til moderne motorer, der falder ind under de udvidede olieskiftsinterval forskrifter. C3 motorolier kan være uegnet 

til brug i nogle motorer. Konsulter bilens brugermanual i tvivlstilfælde. 

BARDAHL XTC LA 5W30 SYNTRONIC   
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

SPECIFIKATIONER                                                        

API SN/CF ACEA A3/ B4/ C2/ C3                                               

VW 502.00 / 505.00/ 505.01                                            

MB229.51                                                                               

BMW LongLife-04                                                               

GM Dexos 2 

4 stk. 
1 stk. 

 
 
 

5 ltr. 
25 ltr. 

 

50355 
50382 

 

A 
A 
 
 

(539,00) 
 

Kr.:    673,75 
Kr.:  
 

BARDAHL XTC FS 5W30 SYNTHETIC  
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

SPECIFIKATIONER                                                        
API SL/CF ACEA A1/ B1, A5/ B5                                          

Renault RN0700                                                                     

Ford M2C913-C/D 

4 stk. 
 
 
 

5 ltr. 
 
 

50855 
 
 

A 
 
 
 

(526,00) 
 

Kr.:    657,50 
 

Bardahl XTC LA 5W30 Syntronic er en fuldsyntetisk motorolie til bl.a. Mercedes Benz og andre Euro IV dieselmotorer med 

DPF-teknologi (Diesel Partikel Filter), eller TWC (Three Way Catalysor). Produktet er velegnet til CDI-motorer med EGR og 

DPF-system, og lange olieskiftintervaller på op til 30,000 km. Bardahl XTC LA 5W30 Syntronic kan bruges i moderne Merce-

des Benz og BMW benzin- og dieselmotorer og giver fremragende beskyttelse, selv under ekstreme forhold. Denne olie er en 

lav SAPS motorolie (lav på aske, fosfor og sulpher). Euro IV-motorer og motorolie er fokuseret på at reducere alle emissioner 

og brændstofforbrug.  

Bardahl XTC FS 5W30 Synthetic er en moderne brændstoføkonomisk universal motorolie, som 

giver et højt viskositetsindeks. Giver hurtigere og bedre koldstarter. Laver en sikker smørefilm ved 
høje driftstemperaturer, og sikrer høj modstand mod slid og korrosion.  
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MOTOROLIE:                                                        

10w/40 SL/CF semisyntetisk: 
XTC 

 
Krt.: 

 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   
 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

SPECIFIKATIONER:                                                            
API SN/CF ACEA A1/ B1/ A5/ B5/ C2                                 

Renault RN 0700                                                                         
PSA B71 2290                                                                                   

Fiat 9.55535-S1                                                                                                                                              

12 stk. 
4   stk 
1   stk 
1   stk 
1  stk 

 

1 ltr. 
5 ltr 
25 ltr 
60 ltr 

210 ltr 

50051 
50055 
50082 
50086 
50092 

A 
A 
A 
A 
A 
 

(527,00) 
 

Kr.:    658,75 
 

BARDAHL XTC RS 5W/40 SYNTRONIC  
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

12 stk. 
4 stk. 
1 stk. 
1 stk. 
1 stk. 

1 ltr. 
5 ltr. 

25 ltr. 
60 ltr. 

210 ltr. 

51151 
51155 
51182 
51186 
51192 

A 
A 
A 
A 
A 

(95,00) 
(386,00) 

(1.900,00) 
(4.173,00) 

(13.690,00) 

Kr.:    118,75 
Kr.:    482,25 
Kr.: 2.375,00 
Kr.: 5.216,25 
Kr.:17.112,50 

BARDAHL XTC FE 5W/30 C2  
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

4 stk. 
 
 
 

5 ltr. 
 

54055 
 

A 
 

BARDAHL XTC 50501 5W/40 SYNTRONIC  
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

12 stk. 
4 stk. 
1 stk. 
1 stk. 

 

1 ltr. 
5 ltr. 

25 ltr. 
60 ltr. 

51751 
51755 
51782 
51786 

A 
A 
A 
A 
 

(108,00) 
(458,00) 

(2.233,00) 
 

Kr.:    135,00 
Kr.:    572,50 
Kr.:  2791,25 
Kr.: 

BARDAHL XTC 10W/40 SYNTHETIC  
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

4 stk. 
 
 
 
 

5 ltr. 
 
 

50855 
 
 

A 
 
 
 

(81,00) 
(325,00) 

(1.617,00) 
(3.623,00) 

(11.373,00) 

Bardahl motorolie XTC FE 5W30 Syntronic er en fuldsyntetisk olie med en lav viskositet.            

Denne motorolie er velegnet til alle benzin- og dieselmotorer. 

SPECIFIKATIONER:                                                            
API SN/CF ACEA A3/ B4                                                       

VW 502.00 / 505.00                                                             
MB226.5 / 229.3                                                                     
BMW LL-01                                                                                

PSA B71 2296                                                                      
Renault RN0710 / 0700                                                            
GM LL-B-025                                                                      

Porsche A40 

100% syntetisk motorolie til anvendelse i alle person-biler og mindre varevogne med benzin-, LPG- og diesel-

motorer, med eller uden turbolader. Indeholder Bardahls ”Polar Attraction”-system.  

SPECIFIKATIONER                                                            

API SN/CF ACEA A3/ B4/ C3                                            
VW 505.00 / 505.01/ 502.00                                                
Ford M2 C917-A                                                                           

MB 226.5 / 229.31                                                                  
BMW LongLife-04                                                              
Porsche A40                                                                     
Renault RN0700 / RN0710                                                          

GM Dexos 2 

Bardahl motorolie XTC 50501 5W40 Syntronic en fuldsyntetisk motorolie. Kombinationen af førsteklasses 

mineralsk basisolie og de nyeste avancerede additiver, sikrer at denne motorolie har en høj beskyttelse mod 
slid. Det høje viskositetsindeks sikrer, at denne olie er beskyttende ved både ekstrem kulde og varme.   

SPECIFIKATIONER:                                                            
API SL/CF ACEA A3/ B4                                                      

VW 501.01 / 505.00                                                                
MB 229.1                                                                             

PSA B71 2294 

Indeholder Bardahls ”Polar Attraction”-system. 
Denne avancerede smøreolie opfylder alle kravene til 
klassifikationerne til benzin-, LPG- og diesel-motorer, med eller 

uden turbolader. Sikker for katalysator.                         
Beskytter mod sort slam. 

Kr.:    101,25 
Kr.:    406,25 
Kr.: 2.021,25 
Kr.: 4.528,75 
Kr.:14.216,25 

12 stk. 
4 stk. 
1 stk. 
1 stk. 
1 stk. 

1 ltr. 
5 ltr. 

25 ltr. 
60 ltr. 

210 ltr. 

50051 
50055 
50082 
50086 
50092 

A 
A 
A 
A 
A 



 14 

 

 

MOTOROLIE:                                                        

10w/40 SL/CF semisyntetisk: 
XTC 

 
Krt.: 

 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   
 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

SPECIFIKATIONER                                                       
API: SL, SJ/CF                                                                           

ACEA: A3/B3 

BARDAHL XTC 15W/40 TURBO  
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

12 stk. 
4 stk. 
1 stk. 
1 stk. 
1 stk. 

4 stk. 
1 stk. 

 
 
 

1 ltr. 
5 ltr. 

25 ltr. 
60 ltr. 

210 ltr. 

5 ltr. 
60 ltr. 

 
 
 

50151 
50155 
50182 
50186 
50192 

51555 
51586 

 

 
Grp.: 

 
Grp.: 

A 
A 
A 
A 
A 

A 
A 
 
 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(81,00) 
(373,00) 

(1.750,00) 
(3.761,00) 

(12.659,00) 

(388,00) 
(4.137,00) 

 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    101,25 
Kr.:    466,25 
Kr.: 2.187,50 
Kr.: 4.701,25 
Kr.:15.823,75 

Kr.:    485,00 
Kr.: 5.171,25 
 

SPECIFIKATIONER 
API SL/CF ACEA A3/ B4                                                                    

MB 229.1 

BARDAHL SHPD 15W/40 DIESELUBE 

SPECIFIKATIONER                                                                
API CI-4, CH-4, CG4, SL                                                              

ACEA: A3/B3/B4/E7                                                                          
MAN 3275/271                                                                           
RVI RLD                                                                                      

CAT ECF-1                                                                                  
MB 228.3/229.1                                                                      
MAN3275, 271                                                                        

VOLVO VDS,VDS-2, VDS-3 

BARDAHL XTC INDY 10W/60 RACING  
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

4 stk. 
1 stk. 

 

5 ltr. 
60 ltr. 

 

50255 
50286 

 

A 
A 
 

(812,00) 
(8.249,00) 

 

Kr.:  1.015,00 
Kr.: 10.311,25 
 

Bardahls Indycar Racing 10W/60 olie er en olie, som giver det optimale ud af din motor. Et af landets aner-

kendte rallyteams, Escobar Racing fortæller: ”den forøger motorydelsen samt sænker olie og kølevandstem-
peraturen”.                                                                                                                                          
Denne fuldsyntetiske Bardahl-olie er specielt udviklet til motorer der bliver udsat for ekstrem hård belast-

ning; off-road, rally og baneracing. Olien indeholder Bardahls ”Polar Attraction” formel, der sørger for en 

ultimativ motorsmøring og dermed optimal ydelse af motoren. 

Indeholder Bardahls ”Polar Attraction”-system. 

Denne avancerede smøreolie opfylder alle kravene til klassifika-
tionerne til benzin-, LPG- og diesel-motorer, med eller uden 
turbolader. Sikker for katalysator.                                        

Beskytter mod sort slam. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

12 stk. 
4 stk. 
1 stk. 
1 stk. 
1 stk. 

1 ltr. 
5 ltr. 

25 ltr. 
60 ltr. 

210 ltr. 

50551 
50555 
50582 
50586 
50592 

 
Grp.: 

A 
A 
A 
A 
A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(95,00) 
(354,00) 

(1.674,00) 
(3.761,00) 

(12.659,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    101,25 
Kr.:    466,25 
Kr.: 2.187,50 
Kr.: 4.701,25 
Kr.:15.823,75 

BARDAHL XTC 20W/50 TURBO 

SPECIFIKATIONER                                                        

API SL/SF ACEA A3/ B4                                                        

MB 229.1 

                                                                                            
Indeholder Bardahls ”Polar Attraction”-system.                 

Denne avancerede smøreolie opfylder alle kravene til 
klassifikationerne til benzin-, LPG- og diesel-motorer, med eller 
uden turbolader. Sikker for katalysator.                                     

Beskytter mod sort slam. 

Super High Performance-motorolie (SHPD). Til heavy duty og turboladede industri- 

og lastvognsdiesel-motorer, også til hvor der kræves ekstra lange olieskiftsinterval-
ler. Indeholder Bardahls “Polar Attraction”-system.  
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MOTOROLIE:                                                        

BARDAHL MOTOROLIE HARLEY DAVIDSON       
SAE 50/60 SF  

SPECIFIKATIONER                                                                    
API-Service SF/CC                                                                        

CCMC: G-2,D-1                                                                                  
MB 226.0                                                                                               
MIL-L-46152C/2104B                                                                  

FORD: M2C-153C                                                                 

GM: 6085-M 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

4 stk. 5 ltr. 55655 

 
Grp.: 

A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(399,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    498,75 

Harley Davidson motorolie SAE 50.  

BARDAHL MOTOROLIE RUNNING IN OIL 20 
(INDKØRINGSOLIE)  

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

SPECIFIKATIONER                                                                   
API: SF/CC                                                                                       

MIL-L-46152C                                                                                                
MB 226.0                                                                                     
FORD: M2C0153C                                                                        

GM: 6085-M 

4 stk. 5 ltr. 50655 A (343,00) Kr.:    428,75 

Bardahl Running-in Oil 20 med korrosionshæmmer.                                                

Viskositet SAE 20. 
Anvendes efter hovedreparation af motor til de første kilometer. 

BARDAHL Single Grade HD 30  
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

4 stk. 5 ltr. 50755 A (343,00) Kr.:    428,75 SPECIFIKATIONER                                                                   
API SG/CD                                                                          

MIL-L-46152C                                                                       
MB 226.0                                                                                 
Ford M2C0153C                                                                 

GM 6085-M  

HUSK AT KONTROLLERE MOTOROLIEN! 
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GEAROLIE:                                                        

BARDAHL GEAROLIE: 
80w90 GL Synt. 

BARDAHL ATF DEXRON III: 
Automatgearolie. 

SPECIFIKATIONER 

API: GL5 

MIL-L-2105D  -  MACK GO-G 

ZF:TE ML 01/05  -  MB 235.1 

Fuller 

IHC 135 H-EP  -  Clark MS 8 

FORD M2C-108-C/SQM-2C-9003 AA 

Eaton 

CS 3000 B 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

12 stk. 
4 stk. 
1 stk. 
1 stk. 

1 ltr. 
5 ltr. 

25 ltr. 
60 ltr. 

52151 
52155 
52182 
52186 

 
Grp.: 

 
Grp.: 

A 
A 
A 
A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(136,00) 
(585,00) 

(2.832,00) 
(6.248,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    170,00 
Kr.:    731,25 
Kr.: 3.540,00 
Kr.: 7.810,00 

BARDAHL ATF DEXRON II: 
Automatgearolie. 

SPECIFIKATIONER 

GM-Dexron III, II F 30148 

Ford Mercon 

MB 236.6 

BMW Group 24 

ZF TE-ML-09/11/14 

Allison C4 

Volth G 607 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

12 stk. 
4 stk. 
1 stk. 
1 stk. 

1 ltr. 
5 ltr. 

25 ltr. 
60 ltr. 

52751 
52755 
52782 
52786 

A 
A 
A 
A 

(101,00) 
(442,00) 

(1.981,00) 
(4.408,00) 

Kr.:    168,75 
Kr.:    406,25 
Kr.: 2.021,25 
Kr.: 4.528,75 

SPECIFIKATIONER 

GM-Dexron II/D21270 

Ford: Mercon M2C166H 

MB 236.7 

ZF TE-ML-09/11/14 

BMW Group 24  -  Allison C-4 

CATERPILLER TO-2 

Voith G 607 

  

12 stk. 
4 stk. 
1 stk. 
1 stk. 

51051 
51055 
51082 
51086 

A 
A 
A 
A 

(95,00) 
(386,00) 

(1.900,00) 
(4.173,00) 

Kr.:    168,75 
Kr.:    406,25 
Kr.: 2.021,25 
Kr.: 4.528,75 

Denne gearkasse olie kan anvendes i alle differentialer og gearkasser, hvortil 

der er foreskrevet en API klassifikation op til GL5.  
Fås også som Limit Slip og GL 4. 

En høj kvalitets automatgearolie fremstillet til stop/kør-betingelser og motorvejskørsel 

under højt belastningsniveau.  
Produktet imødekommer de internationale køretøjs- og transmissionsproducenters speci-
fikationer (se listen nederst). 

Anbefales til hele året og under alle vejrforhold. 

En høj kvalitets universal automatic transmission-væske til alle automattransmissioner.  

Produktet imødekommer de internationale køretøjs- og transmissionsproducenters 
specifikationer (se listen nederst). 
Anbefales til hele året og under alle vejrforhold. 

BARDAHL GEAROLIE: 
75w90 GL Synt. 

SPECIFIKATIONER 

API: GL5  -  MIL-L-2105D 

MACK GO-G, GO-H 

CS 3000 B  -  ZF TE-ML 01-05-07-08 

Eaton/Fuller/ZF 

Clarck: MS-8 

Ford final drives etc., 

M2C-108C/SQM-2C-9003 AA 

Int Harvester: 135-H-EP 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

12 stk. 
4 stk. 
1 stk. 
1 stk. 

1 ltr. 
5 ltr. 

25 ltr. 
60 ltr. 

52051 
52055 
52082 
52086 

 
Grp.: 

A 
A 
A 
A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(136,00) 
(585,00) 

(2.832,00) 
(6.248,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    170,00 
Kr.:    731,25 
Kr.: 3.540,00 
Kr.: 7.810,00 

Denne gearkasseolie kan anvendes i alle differentialer og gearkasser, hvortil 

der er foreskrevet en API klassifikation op til GL5.  
Fås også som Limit Slip. 

1 ltr. 
5 ltr. 

25 ltr. 
60 ltr. 

BARDAHL ATF FLUID D V III  
Automatgearolie. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

SPECIFIKATIONER 

BMW 83222152426                                                             

CHRYSLER 68157995AA                                                            

FIAT 9.55550-AV5                                                                   

JAGUAR 02JDE26444                                                                

LAND ROVER LR023288                                                                   

VW G 060 162  

4 stk. 
 
 
 

59755 
 
 

A 
 
 
 

(865,00) 
 
 

Kr.:  1081,25 
 
 

Bardahl ATF Automatic Transmission Fluid VIII er en fuldsyntetisk gearolie baseret på 

højeste kvaliteter af baseolier. Specielt udviklet til automatiske ZF gearkasser med 6, 8 
eller 9 trin. Den garanterer god smørelse af gearkassen og bløde skift.  

5 ltr. 
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GEAROLIE:                                                       

BARDAHL DSG OLIE: 
 

ATF SPECIAL MB 134: 
Fuldsyntetisk. 

Bardahl ATF Special MB134 er en fuldsyntetisk gearolie til Mercedes Benz 

NAG-V Sport transmissioner og automatiske gearkasser med 5 og 7 gear. 

På grund af oliens mange gode karakterer, er den også stærkt anbefalet til 

andre bilmodeller,  
Anbefales også til: 

 

7G-Tronic transmission model 722,9 / W7A 700 / NAG-2 
5-trins automatgearkasse model 722,6 / W5A 580 / NAG-1. 

 
Tidligere typer automatgeargearkasser med 4-5 gear model 722,3, 722,4, 

722,5 undtagen 5-gearkasser med forhjulstræk model 722,7 / FAG af 

Mercedes Benz A-Class og Vaneo. 

 
Krt.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

12 stk. 59251 A (199,00) Kr.:    248,75 

 
Emb 

1 ltr. 

 
Krt.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

4 stk. 
 

 

59055 
  

A 
 

(865,00) 
 

Kr.:  1081,25 
 

 
Emb 

5 ltr. 
 
 

 

 

GEARKASSE DISPENSER - DSG oliepåfylder 

Udskiftning af DSG væske kræver specialværktøj.                              

Bardahl har udviklet en Gearkasse Dispenser som gør det muligt 
at skifte olien nemt og effektivt. Gearkasse Dispenseren er ikke 
kun velegnet til DSG gearkasse olie på VW, Audi, Seat, Skoda og 
Porsche, men også til automatisk transmissionsolie til Mercedes 

Benz, Toyota, Ford, Volvo, BMW, Honda og Nissan.                     

SPECIFIKATIONER 

VW TL 52182 (G 052 182) 

FORD WSS-M2C 936-A 

 

TEKNISKE DATA 

Density at 15°C ASTM D4052 g/ml: 0.845 

Kinematic viscosity at 40°C ASTM D445 mm²/s: 36.3 

Kinematic viscosity at 100°C ASTM D445 mm²/s: 7.3 

Viscosity index ASTM D2270: 173 

Pour point ASTM D6892 °C: -51 

Brookfield viscosity at -40°C ASTM D2983 mPa.s: 12100 

Flash Point COC ASTM D92 °C: 224 

 

 

ANVENDELSE 

Denne væske, der primært er beregnet til DSG (Double Clutch Gearbox) 

hos Volkswagen Gruppen, men kan også anvendes til andre OEM-biler, 

der kræver et specielt produkt til DCT-anvendelse. 

 

 

Bardahl DSG Fluid er en 100% syntetisk transmissions-olie, specielt 

designet til dobbeltkoblings transmissioner (DCT) i moderne biler. Den-

ne olie sikre en jævn drift af disse gearkasser. 

Bardahl DSG Fluid har følgende egenskaber: 

Anti-slid beskyttelse: væsentlig længere levetid af gearkassen. 
Friktions karaktertræk: meget jævne gearskift, ingen vibrationer. 

Længere levetid af olien: fremragende termisk- og oxidationsstabilitet. 

ANVENDELSE 

Bardahl ATF Special MB134 er specielt designet til generationen af automatiske elek-

tronisk styret 7-trins gearkasser. Dvs. hvor Mercedes Benz 236.14 specifikationen 

kræves. Denne automatiske gearkasseolie anbefales også til automatgearkasser til 

Mercedes Benz med 4 og 5 gear.  

 

 Høj beskyttelse mod oxidering. 
• Fremragende egenskaber ved lave temperaturer. 
• Meget gode køleegenskaber. 
• Meget stabil gearkasseolie. 
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2-TAKT OLIE:                                                       

2 TAKSTOLIE: 
VBA Scooter, Syntetisk baseret. 

 
Krt.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

SPECIFIKATIONER 
API/CEC: TC+ 

TSC-3 
ISO: L-EGC 
Piaggio: SI, Tisi 

JASO: FC (lavrøgs) 
 
Syntetisk baseret lavrøgs 2-taktsolie til scooter-motorer. 

 
Indeholder Bardahls ”Polar Attraction”-system. 
Opfylder de førende Scooter-fabrikanternes krav.  

12 stk. 
4 stk. 

 

55951 
55982 

 55986  

A 
A 
A 

(95,00) 
(386,00) 

(1.900,00) 

Kr.:    118,75 
Kr.:    482,25 
Kr.: 2.375,00 

2 TAKSTOLIE: 
VBA 100% Syntetisk  

SPECIFIKATIONER 
API/CEC:TC+ 

JASO:FC (lavrøgs) 
ISO: L-EGC 
 

Indeholder Bardahls ”Polar Attraction”-system. 
Opfylder Suzuki, Yamaha, Kawasaki og Hondas krav. 

BRUGSANVISNING 

Bland omhyggeligt med benzin. Det særlige smøremiddel tillader et blandings-

forhold helt ned til 1:100. 

Opfylder de nyeste krav fra alle førende scooter-fabrikanter. Forebygger 

tilsodning af tændrør og diverse aflejringer.  

Til forblanding og oliemix-systemer. 

 
Emb 

1 ltr. 
5 ltr. 

25 ltr. 

 
Krt.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

12 stk. 
4 stk. 

 

56051 
56055 

  

A 
A 
 

(95,00) 
(386,00) 

 

Kr.:    118,75 
Kr.:    482,25 
 

 
Emb 

1 ltr. 
5 ltr. 

 

BRUGSANVISNING 

Bland omhyggeligt med benzin. Det særlige smøremiddel tillader et blandings-
forhold helt ned til 1:100. 
 

Denne fuldsyntetiske motorolie er blandet specielt til 2-taktsmotorer. Den 
indeholder den berømte ”Polar Attraction”-formular og har derfor fremra-
gende styrke. Den formindsker tilsodning.  

2-TAKTSOLIE: 
OUTBORD/PÅHÆNGSMOTORER. 

Bardahl udenbords motorolie er en komplet motorolie for luft- 
og vandkølede to-taktsmotorer såsom: 

Udenbordsmotor, plæneklipper, motorsave, motorcykler og 
hjælpemotorer. 
Den bør bruges efter motorfabrikkens anvisninger eller i forhold 

100 til 1 (1 del olie til 100 dele benzin). 
Sørger for fuldstændig forbrænding og reducerer tilsodning af 
tændrør.  

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

12 stk. 
4 stk. 
1 stk. 

1 ltr. 
5 ltr. 

25 ltr . 

56351 
56355 
56382 

 
Grp.: 

A           
A 
A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(97,00) 
(387,00) 

— 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    165,00 
Kr.:    165,00  
Kr.:     — 

Brændstof-mix + injection 2-taktsmotorer. 

 BIA-NMMA Certified  -  TC-W III 
API-CEC: TSC-4(TD)  -  JASO:FB 
 Opfylder kravene fra:  

Chrysler – Evinrude – Johnson – Mariner – Mercury – Seagull – Suzuki – 
Tohatsu - Yamaha 
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VÆSKE:                                                        

BARDAHL LHM-VÆSKE TIL CITROËN: 
 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Grønfarvet mineralhydraulikvæske til central hydrauliksystem og 

bremsesystem i Citroën. Kan blandes med andre mineral-LHM-

væsker. Opfylder de nye specifikationer for lave temperaturer 

som foreskrevet af Citroën.   

12 stk. 
4 stk. 

1 ltr. 
5 ltr. 

52951 
52955 

A 
A 

(105,00) 
(498,00) 

Kr.:    131,25 
Kr.:    622,50 

BARDAHL BREMSEVÆSKE: 
DOT 4 & Fuldsynt. Dot 5 

BARDAHL LDS VÆSKE TIL CITROËN 
 

       
SPECIFIKATIONER  

For bremsevæske DOT5.1: 
SAE J - 1703 
Kogepunkt min. 275°C 

Fuldsyntetisk 
Våd kogepunkt, min. 185°C 

SPECIFIKATIONER 

Citroen HYDRActive 3 system 

PSA S71 2710 

 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

Dot 4 
Dot 4 
Dot 4 
Dot 4 
Dot 5 

12 stk. 

250 ml. 
500 ml. 

1 ltr. 
5 ltr. 
1 ltr. 

1 ltr. 

53502 
53505 
53551 
53555 
53651 

59951 

 
Grp.: 

 
Grp.: 

A 
A 
A 
A 
A 

A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(34,00) 
(47,00) 
(87,00) 
(382,00) 
(120,00) 

(168,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:      42,50 
Kr.:      58,75 
Kr.:    108,75 
Kr.:    477,50 
Kr.:    150,00 

Kr.:    210,00 

 

Bardahls syntetiske bremsevæske, med meget højt kogepunkt, anvendes til alle hydrauliske 

skive- og tromlebremsesystemer i person- og lastvogne samt busser og lignende køretøjer. 
Undgå enhver kontakt med mineralske olieprodukter. 

Orange farvet syntetisk væske til hydrauliske systemer i Citroën biler med ”Hydractive 3”. Må 

ikke bruges når almindelig hydraulikvæske er påkrævet 
 

Må absolut ikke blandes med den grønne LHM-væske. 

BARDAHL HYDRAULIC OIL ADDITIVE 
 

 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

4 stk.. 5 ltr. 70355 

 
Grp.: 

A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(995,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.: 1.243,75 

BARDAHL HYDRAULIC OIL H32/46 

 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

4 stk. 
1 stk.

5 ltr. 
25 ltr. 

75355 
75382 

 
Grp.: 

A 
A

  

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(300,00) 
(1.449,18) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    375,00 
Kr.: 1.811,48 
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SMØREMIDLER:                                                       

KUGLELEJEFEDT:       
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

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. 

  

24 stk. 
12 stk. 
24 stk. 
12 stk. 

 

100 g. 
500 g. 
100 g. 
500 g. 

 

54701 
54705 
54801 
54805 

Sort 
Sort 
Hvid 
Hvid 

(48.00) 
(93,00) 
(48.00) 
(93,00) 

Kr.:      60,00 
Kr.:    116,25 
Kr.:      60,00 
Kr.:    116,25 

INDUSTRI LITHIUMFEDT 2/3: 
 

KÆDESPRAY: 
Bio Chain Lube. 

SUPERSPRAY: 
Multispray. 

SYNT. HØJTRYKSSMØREMIDDEL: 
SHP-LUBE. 

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. 

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 

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 

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.  

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Krt.: 

 
Krt.: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Emb.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Varenr.: 

 
Varenr.: 

24 stk. 
1 stk. 
1 stk. 

24 stk. 

24 stk. 

12 stk. 

400 g. 
5 kg. 

50 kg. 

400 ml. 

500 ml. 

74004 
74055 
75085 

57804 

68204 

73405 

 
Grp.: 

 
Grp.: 

 
Grp.: 

 
Grp.: 

A 
A 
A 

A 

A 

A           

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(71,00) 
(682,00) 

(2.707,00) 

(75,00) 

(83,00) 

(94,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:      88.75 
Kr.:    852,00 
Kr.: 3.383,75 

Kr.:    93,75 

Kr.:    103,75 

Kr.:    117,50 

 

Droppoint 185°C. 

Egnet til meget høje belastninger og hastigheder. 

 

Droppoint 190°C. 

Egnet til meget høje belastninger og hastigheder. 

Et højtryks kædesmøremiddel, der videnskabeligt er fremstillet til at trænge 

ind og smøre alle typer af kæder, med eller uden o-ringe.  
Indeholder stoffer, der er nedbrydelige i naturen samt specielle højtryksbe-
standdele. Trænger ind overalt i kæden. Holder længere end nogen af dens 

konkurrenter. Modvirker rust og korrosion.  
Afviser vand og fugt. Kan ikke slynges af, tiltrækker ikke snavs. Kan spraye fra 
enhver position. 

BRUGSANVISNING  

• Spray på det, der skal behandles 

• Aftør ikke 

• Uskadelig for maling, gummi og plastik 

BRUGSANVISNING 

Omrystes grundigt før brug. Overskydende produkt bør ikke straks aftørres, da          

opløsningsmidlet vil fordampe og efterlade en beskyttende film. 

Højtryksbestandig. Høj klæbeevne.  

Hæftefast - drivmidlet fordamper omgåede og derved opnås stor vedhæftningsevne. 

Temperaturbestandig fra -40°C til +200°C. 

Bestandig for vand, saltvand, svage syrer og lud. 

Indeholder ikke silikone, harpiks og syre. 

400 ml. 

24 stk. 200 ml. 68302 A (40,00) Kr.:      50,00 
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SMØREMIDLER:                                                       

KOBBERPASTA + KOBBERSPRAY: 
 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

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. 

24 stk. 
12 stk. 
12 stk. 

100 g. 
500 g. 

400 ml. 

72301 
72305 
72304 

A 
A 
A 

(55,00) 
(151,00) 
(105,00) 

Kr.:      68,75 
Kr.:    188,75 
Kr.:    131,25 

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. 

 
Krt.: 

 
Krt.: 

 

 
Emb.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Varenr.: 

12 stk. 

12 stk. 
 

400 ml. 

400 ml. 
 

72904 

73504 

 
Grp.: 

 
Grp.: 

A 

A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   
 

(126,00) 

(99,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    157,50 

Kr.:    123,75 

BRUGSANVISNING - SPRAY 

Ryst dåsen godt før brug. Spray i en afstand af 15-20 cm. Efter brug vend 
dåsen på hovedet for at tømme ventilen. 
Anvendes til biler, motorcykler, cykler, både, hjem og kontor til elektriske systemer, 

metal, plastik – smører, imprægnerer, beskytter.  

En blyfri kobberpasta med et meget højt indhold af uorganiske, faste smørestoffer. 

Temperatur rækkevidde på -40°C til +1100°C. 

ANVENDELSESOMRÅDE 

Alle svært tilgængelige maskindele, som kræver en ren og effektiv smøring 
f.eks. gribeanordninger i trykkerimaskiner, også til kæder (med eller uden o-
ringe). Låse og hængsler. Udløsningsmekanismer for støbeforme i plastikindu-

strien. Kan spraye fra enhver position. Ryst dåsen godt før brug. 
*Specielt velegnet til åbne gear, udvendige gear og lignende. 
*Tiltrækker ikke snavs *Syntetisk  * Indeholder teflon. 
*Kan ikke slynges af. 

BRUGSANVISNING 

Ryst dåsen godt før brug og spray på de områder, du ønsker smurt. Tør ikke 
omgående overskydende materiale af, men lad det sætte sig. 
Den trænger ind i ellers utilgængelige områder og fortrænger samt modstår 

vand, fugt, saltalkalier, syre, snavs, støv, sand osv. Specielt udviklet til smøring 
af alt, som er udsat for højtryk, stød og vibrationer, Beskytter alle bevægelige 
dele og forhindrer hylelyde. Arbejdstemperatur fra –50°C til +265°C.    
Farveløs. 

SILICONE-FEDTSPRAY: 
 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

12 stk. 
 

500 ml. 
 

73605 

 
Grp.: 

A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(137,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    171,25 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. 

Modstandskraftig overfor:  

* Kemikalier * Syre * Ilt * Ozon * Vand * Olie * fedtstoffer. 
Efterlader en fedtagtig film, vandafvisende, ikke-ætsende middel, farveløs og 
kemisk neutral. 

Elektrisk isolerende, gennemslagsspænding: 14.7 K-volt/mm 
Effektiv fra -70°C til +235°C 
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SMØREMIDLER:                                                       

BELTDRESSING: 
REMSPRAY 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

En blanding af specielle olier og akrylpolymer. Forbedrer greb og 
gengiver fleksibilitet til gummi, læder og stofremme. 

 

12 stk. 400 ml. 79404 A (105,00) Kr.:    131,25 

SILICONEFEDT: 
 

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  

 
Krt.: 

 
Krt.: 

 
Varenr.: 

24 stk. 
12 stk. 
1 stk. 

12 stk. 
24 stk. 
12 stk. 
12 stk. 

100 g. 
500 g. 
5  kg. 

73901 
73905 
73955 

 
Grp.: 

 
Grp.: 

A 
A 
A 

A 
A 
A 
A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(89,00) 
(199,00) 

(1.79800) 

(101,00) 
(59,00) 
(126,00) 
(134,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    111,25 
Kr.:    248,75 
Kr.: 2.247,50 

Kr.:    126,25 
Kr.:      73,75 
Kr.:    157,50 
Kr.:    167,50 

KERAMISK PASTA: 
OGSÅ PÅ SPRAY. 

Hurtig og nem montering af kabel- og wirefor-bindelser 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 

 
Krt.: 

12 stk. 
12 stk. 

 
Emb.: 

400 ml. 
500 g. 

 
Varenr.: 

76504 
76505 

 
Grp.: 

A 
A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(122,00) 
(263,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    152,50 
Kr.:    328,75 

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. 
  

BRUGSANVISNING 
Fjern tidligere fedt og affedt overfladen. Påfør produktet som en 
almindelig fedt. I isolatorer mindst 2 til 3 m.m. 

 
Emb.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

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 remfabri-

kanten 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 flade remme. Kan anven-

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

Fedten har en højt elastisk styrke og kan anvendes som elektrisk isolation. 

Den er egnet til smøring af lavhastighedslejer og bøsninger. Angriber ikke 
gummi og plastikker. Temperaturområdet for fedten er -50°C til +200°C. 
(225°C i korte perioder).  

Denne fedt er absolut uskadelig og kan anvendes i føde-
vareemballageindustrien. 

Hvid litiumfedt af meget høj kvalitet med E.P.-egenskaber. Indeholder en me-

get finkornet PTFE (teflon) og en sammensætning af mineralsk og syntetisk 
olie. 
* Døre * Bremsemekanismer * Styredele * Hængsler * Forbindelsesled  

* Batterier * Vandpumper * Dørlåse * Glideskinner * Antenner 
* Garagedøre  * m.m. 

SPECIFIKATIONER 

Farve:    Lys grå                                                                                       

N.L.G.I.-nummer:   2 

Droppoint:    Ingen 

Kobberkorrosion (IP 112):    God 

Arbejdstemperatur, ºC:   -40ºC til +1200ºC 

Smeltetemperatur keramik, ºC:   3000 
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PLEJEPRODUKTER:                                                

BARDAHL TEKSTIL IMPRÆGNERING  
SPRAY  

VINYL-MAKEUP 

VOKS: 

SILICONESPRAY: 

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. 

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. 

  

ANVENDELSE  

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

såvel som gamle biler, samt krom.  

 

BEMÆRK  

Bør ikke anvendes i direkte sol og på en varm overflade. 

Området hvorpå der poleres, bør ikke være større end det kan 

bearbejdes helt færdig, f.eks. en motorhjelm, en skærm osv. 

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. 

       
 

COCKPITSPRAY: 

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. 

 
Krt.: 

 
Varenr.: 

24 stk. 
 

400 ml. 
 

66004 
 

 
Grp.: 

A 
 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(75,00) 
 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:     93,75 
 

 
Emb.: 

 
Krt.: 

 
Varenr.: 

12 stk. 400 ml. 60804  

 
Grp.: 

A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(79,20) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    99,00 

 
Emb.: 

 
Krt.: 

 
Varenr.: 

12 stk. 300 ml. 66002 

 
Grp.: 

A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(81,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    101,25 

 
Emb.: 

 
Krt.: 

 
Varenr.: 

12 stk. 300 ml. 67103 

 
Grp.: 

A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(89,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    111,25 

 
Emb.: 

 
Krt.: 

 
Varenr.: 

24 stk. 400 ml. 66304 

 
Grp.: 

A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(68,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:     85,00 

 
Emb.: 

BRUGSANVISNING 

Spray overalt på de dele, du ønsker at rengøre, derefter tørres af med en tør 
klud. Overfladen er nu rengjort og samtidig gjort antistatisk. De behandlede 
dele vil nu i lang tid optræde støvafvisende, glinse som nye og afgiver samtidig 

en behagelig, frisk duft.  
Efterlader en tør, ikke-fedtet overflade. 

BRUGSANVISNING 

Snavsede overflader rengøres.  
Påsmør Vinyl Make-Up, tør overfladen af og lad det virke. Ved særlig matte 
dele gentag behandlingen 2-3 gange.   

BRUGSANVISNING  

Bardahl Cream Car Wax kan bruges manuelt eller maskinelt. 

BRUGSANVISNING 

Spray i en afstand af 30 cm. direkte på en tør og ren overflade. 
Beskytter: 
Krom, messing, aluminium, plastik, træ, gummi, vinyl, læder; og alle 

slags  sportsudstyr, haveværktøj, sædeovertræk m.m.  
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PLEJEPRODUKTER:                                               

ALLROUND CLEANER:  
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Fjerner udstødningsrøg og benzinpletter, tjære aflejringer, 
olieaflejringer, flue- og insektrester, bremsevæskepletter, snavs 

på hjulfælge. 
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 

A 
A 

(49,00) 
(260,00) 

Kr.:      61,25 
Kr.:    325,00 

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. 

 
Varenr.: 

 
Varenr.: 

60205 
60255 

61305 

 
Grp.: 

 
Grp.: 

A 
A 

A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(49,00) 
(260,00) 

(88,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:      61,25 
Kr.:    325,00 

Kr.:    110,00 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

500 ml. 12 stk. 

AUTOSHAMPOO:  
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

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

 

 
 

12 stk. 
4 stk. 

500 ml. 
5 ltr. 

61505 
61555 

A 
A 

(41,00) 
(201,00) 

Kr.:      51,25 
Kr.:    251,25 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

12 stk. 
4 stk. 

500 ml. 
5 ltr. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

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: 
 

 
Krt.: 

12 stk. 
 
 

 
Emb.: 

500 ml. 
1 ltr. 
5 ltr. 

 
Varenr.: 

62005B 
62051 
62055 

 
Grp.: 

A 
A 
A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(48,00) 
(94,00) 
(188,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:      60,00 
Kr.:    117,50 
Kr.:    235,00 

BRUGSANVISNING 

Spray snavsede områder og lad det virke i ca. 3 min. Kør derefter bilen gen-
nem en bilvask eller oversprøjt med en kraftig vandstråle. Ved meget snavsede 
områder, eller hvis der ligefrem er tale om kager af snavs, er det at anbefale at 

behandle områderne med en svamp eller børste, efter man har anvendt pro-
duktet, og det har virket i 3 min. Oversprøjt derefter med vand eller kør 
gennem en bilvask . 

BRUGSANVISNING 

Spray rensemidlet på fælgen og fordel det med en svamp eller børste,          
lad det virke et par minutter og efterskyl med rent vand.  
Spray evt. på fælgen inden der køres i vaskemaskine.   

BRUGSANVISNING 

Påsprøjtes i en afstand af 30-40cm.  
Lad virke 5-10 minutter. Indgnides med en fugtig svamp og aftørres eller 
afskylles til sidst. 

BRUGSANVISNING 

Tilsæt 10ml shampoo til 10 liter vand og rør sammen.  
Vask bilen.  
Skyl med rent vand og tør efter med vaskeskind. 

BRUGSANVISNING 

Hold flasken 15-20 cm fra den snavsede overflade.  
Spray sparsomt med svingende bevægelser.                                            
Efterpoler med en ren og tør klud.  
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PLEJEPRODUKTER:                                                

MOTORRENS:  
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Dette produkt fjerner olie, smørefedt og snavs i motorrummet 
og på maskindele.  

Det løsner hurtigt og effektivt snavs i motorrummet, på chassis 
og på karrosseri, såvel på landbrugsmaskiner, motorcykler, 
skibsmotorer osv.  

Fjerner olie på havefliser, tjære og insektrester på glas, krom   
og lak.  
Angriber ikke lak og gummi.  

61204 
61255 

A 
A 

(72,00) 
(530,00) 

Kr.:      90,00 
Kr.:    662,50 

DE-ICER: 

SPRINKLERKONCENTRAT 1:100: 

• Optør is på bilruder og dørlåse 

• Forhindrer vinduet i at dugge 

• Sikker for gummi og lak 

 

Indeholder ikke metanol 

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. 

 
Varenr.: 

 
Varenr.: 

4544 
 

62902 
62955 

 
Grp.: 

 
Grp.: 

A 
 

A 
A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(56,00) 
 

(55,00) 
(460,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:      70,00 
 

Kr.:     68,75 
Kr.:    575,00 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

250 ml. 
5 ltr. 

12 stk. 
 

AIRCONRENS TIL MOTORRUM:  
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

• 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 
 

A 
 

(115,00) 
 

Kr.:    143,75 
 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

12 stk. 
 

300 ml. 
 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

24 stk. 
4 stk. 

400 ml. 
5  ltr. 

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: 
 

 
Krt.: 

12 stk. 
 
 

 
Emb.: 

125 ml 
 
 

 
Varenr.: 

4336 
 
 

 
Grp.: 

A 
 
 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(115,00) 
 
 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    143,75 
 
 

BRUGSANVISNING 

Spray snavsede områder og lad det virke i ca. 3 min.  
Skyl eller vask der efter med vand. 

BRUGSANVISNING 

Spray overalt på de tilfrosne bilruder. Indeholder miljøvenlig drivgas. Dåsen 
kan spraye fra enhver position.   

BRUGSANVISNING 

Skru låget af. 
Tryk på den nederste del af flasken, indtil doseringskammeret er Fyldt (25ml). 
Kammeret tømmes i 2,5 liter vand eller sprinklervæske.  

 

BRUGSANVISNING 
Rengør bilen indvendig 
Luk vinduerne og start bilen 

Ryst og åben dåsen 
Sørg for grundig udluftning efter brug. 

Forlænger effektiviteten og levetiden for aircondition-anlægget. 
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PLEJEPRODUKTER:                                                

   

 
 

600 ml. 
5 ltr. 

BREMSERENS: 

Fjerner bremsevæske, fedt, olie og andet forurenende fra 
bremsetromler, ledninger, cylindre o.s.v.  

Kan anvendes uden at demontere bremserne. Dette produkt 
har intet brændpunkt.  
Til skive-, tromle- og servobremser.  

Egner sig perfekt til rengøring af elektriske dele og koblingsdele.  
Efterlader ingen spor.  
Stopper hylen i skivebremser. 

 
Varenr.: 

78106 
78155 

 
Grp.: 

A 
A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(45,00) 
(514,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:     56,25 
Kr.:    642,50 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

12 stk. 
4 stk. 

BRUGSANVISNING 

Spray rigeligt med bremserens på bremsedelene og lad det virke. Lufttør eller 
tør af med en tør, blød klud.  
Det kan være nødvendigt med endnu en omgang for at opnå fuldstændig 

rengøring.  
Beskyt gummidele ved oversprøjtning.  
Påfyldt miljøvenlig drivgas.  
Dåsen kan spraye fra enhver position. 

+ 20% 

  Pose 
 

BARDAHL ENGANGS SÆDEOVERTRÆK 

Engangs sædeovertrækssæt, som omfatter 1 plastiklomme med 
alle de nødvendige beskyttelsesovertræk, der benyttes i en bil 

under mekanisk vedligeholdelse. Plastiklommen er pakket i A4 
størrelse og indeholder overtræk til:                                         

Sæde, Gulvmåtte, Gearknob, Rat og Håndbremse. 

 
Varenr.: 

6890 

 
Grp.: 

 
 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(12,00) 
 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:     15,00 
 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

1 stk. 
 

  Ks. 
 

BARDAHL SHOWROOM SHINE 

Langtidsholdbar beskyttelses glans til billakker, krom, og kobber. 
Kan også bruges til imiteret læder og andet kunststof.                    

Til biler, lastbiler, motorcykler, både, campingvogne, 
havemøblement osv.                                                                           
Enkel at bruge; spray på, fordel, lad tørre og efterpoler til du 

opnår højglans. 

Skaffevare! 

 
Varenr.: 

67004 

 
Grp.: 

 
 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(92,00) 
 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    115,00 
 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

12 stk. 
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KAROSSERI & RUSTBESKYTTELSE:                  

INTERCOATING ML: 
(hulrumsbeskyttelse) 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

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 
63155 

A 
A 
A 

(82,00) 
(116,00) 
(549,00) 

Kr.:    102,50 
Kr.:    145,00 
Kr.:    686,25 

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 

 
Varenr.: 

63005 
63051 

 
Grp.: 

A 
A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(74,00) 
 (91,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:     92,50 
Kr.:    113,75  

 
Krt.: 

 
Emb.: 

500 ml. 
1 ltr. 

12 stk. 
12 stk. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

12 stk. 
12 stk. 

 

500 ml. 
1 ltr. 
5 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 

• Farve: lysegrå 

BODYSEALER: 
Penselbar (Volvo-kit) 

 
Krt.: 

12 stk. 

 
Emb.: 

1 kg. 

 
Varenr.: 

77451 

 
Grp.: 

A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(247,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    308,75 

BRUGSANVISNING – 1LTR  

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.  

BRUGSANVISNING 

Påsmøres med en pensel på en ren, tør og fedtfri overflade (max 2 lag på-
smurt i samme retning). Tætningsrester kan fjernes med rensevæske. 
Lagertid: max 6 mdr. 

 
* Tætningsmasse til pensel, overlakerbar. 

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 vandafvisen-
de 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. 
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KAROSSERI & RUSTBESKYTTELSE:                  

BODYCOATING: 
Sort/grå/hvid 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

• Støjdæmpende og rustforhindrende 

• Varig beskyttelse til bilkarrosseridele. 

• Modstandsdygtig overfor varme, vand og stenslag. 

• Overlakerbar 

• Basis: gummi, syntetisk harpiks 

• Ikke dryppende  

63205 
63305 
63251 
63351 
63451 

Sort 
Grå 
Sort 
Grå 

Hvid 

(79,00) 
(73,00) 
(115,00) 
(115,00) 
(115,00) 

Kr.:      98,75 
Kr.:     91,25 
Kr.:    143,75 
Kr.:    143,75 
Kr.:    143,75 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

12 stk. 
12 stk. 
12 stk. 
12 stk. 
12 stk. 

 

500 ml. 
500 ml. 

1 ltr. 
1 ltr. 
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 undervognen 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.  
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KAROSSERI & RUSTBESKYTTELSE:                  

PLASTIK REPAIR:  
Varenr.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

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 

79783: Kuffert m/indhold 

(677,00) 
(185,00) 
(185,00) 
(187,00) 
(15,00) 

(227,00) 
(121,00) 
(187,00) 
(155,00) 
(206,00) 

(2.932,00) 

Kr.:    846,25 
Kr.:    231,25 
Kr.:    231,25 
Kr.:    233,75 
Kr.:     18,75 
Kr.:    283,75 
Kr.:    151,25 
Kr.:    233,75 
Kr.:    193,75 
Kr.:    257,75 
Kr.: 3.665,00 
 

 

PAKNING OG TILBEHØR 
Alle Plastic Repair produkter indeholder 50ml. 
Derudover er der også blanderør, primer og - 

Plast Repair Pistol til rådighed. 
 
Kuffert m/indhold (Varenr. 79783) indeholder:  
1x Primer, 24x Blanderør, 1x Pistol, 1x Transparent, 1x 

Flex, 2x Hård, 1x Film m/forst., 1x Film u/forst. 

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  
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SPRAYMALING:                                                                

PRIMER: 
GRÅ GRUNDMALING. 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

BRUGSANVISNING 

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. 

64004 
 

A 
 

(78,00) 
 

Kr.:      97,50 
 

RACING BLACK 800 C: 
Varmebestandig silke matsort. 

BRUGSANVISNING 
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. 

 
Varenr.: 

64204 

 
Grp.: 

A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(111,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    138,75 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

400 ml.. 12 stk. 

KLAR LAK:  
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

BRUGSANVISNING  
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 30-40cm.  
Efter brug vend dåsen på hovedet og spray, indtil der kun undslipper 

gas.  
Dette rengør strålerøret.  
Påfyldt miljøvenlig drivgas.  

12 stk. 400 ml.. 64304 A (83,00) Kr.:    103,75 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

12 stk. 
 

400 ml. 
 

BRUGSANVISNING 

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.  

Det anbefales at bruge en grunder. Efter brug vend dåsen på hovedet og spray, 

indtil der kun undslipper gas.  

Dette rengør strålerøret.  

Påfyldt miljøvenlig drivgas. 

Brug evt. Bardahl primer først  

ALUMINIUM FÆLGMALING:  
Krt.: 

12 stk. 

 
Emb.: 

400 ml. 

 
Varenr.: 

64604 

 
Grp.: 

A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(81,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    101,25 

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 fælgemaling.  

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.  

RACINGBLACK: 
Mat Sort. 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

BRUGSANVISNING 
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. 

64104 A (75,00) Kr.:     93,75 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

12 stk. 400 ml. 

En hurtigtørrende, grå/rød spray grundmaling.  

Giver alle slags overflader en varig, beskyttende belægning,          

som nemt kan oversprayes med alle slags farver. 

En hurtig tørrende matsort spray maling.  

Giver alle slags overflader et sportsligt udseende og beskytter 
mod sollys og lys refleksioner.  
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SPRAYMALING:                                                                

LAKSPRAY: 
(BLANK SORT) 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

BRUGSANVISNING 
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. 
  

64804 
 

Sort 
 

(75,00) 
 

Kr.:      93,75 
 

ZINK COATING:  
Varenr.: 

72104 

 
Grp.: 

A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(111,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    138,75 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

400 ml.. 12 stk. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

12 stk. 
 

400 ml. 
 

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 svej-

seprimer. Leder elektricitet. Tørrer hurtigt. Økonomisk i brug 
Meget høj zinkprocent 

PLASTIK & VINYLMALING: 
Sort/Grå. 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

BRUGSANVISNING 

Fjern forsigtigt alle spor af snavs, voks og silikone fra de dele, der skal 

behandles. Dæk tilstødende overflader med papir. Ryst dåsen godt. Spray 

ved stuetemperatur i en afstand af 30-40 cm.  

Gentag spray aktionen flere gange med et interval på 10 minutter. 

Hærdetid 24 timer. 

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

Dette rengør strålerøret. Påfyldt miljøvenlig drivgas. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

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 

• Spoilers 

• Andre plastik- og vinyldele uden nogen speciel  
   førbehandling   

• Hæfter på de fleste typer plast og kunststof 

65104 
65204 

Sort 
Grå 

(81,00) 
(81,00) 

Kr.:    101,25 
Kr.:    101,25 

12 stk. 
12 stk. 

400 ml. 
400 ml. 

BRUGSANVISNING 

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.  
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SPRAY, PAKNING - LIM m.m.:                                                

KONTAKTRENS: 
 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

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.  

61004 A (90,00) Kr.:    112,50 

LÆKAGESØGER: 
 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Finder nemt og hurtigt lækager i trykluftsystemer,                

gasledninger og lignende.  

Anvendes til at undersøge rør, ventiler, slanger, kompressorer, 
tryk-beholdere, trykluftcylindre, systemer med brandbare 
gasser, bildæk, slanger o.s.v. for utætheder.  

Med korrosionsbeskyttelse. 
Ikke brandbar. 

12 stk.   500 ml. 72405 A (82,00) Kr.:    102,50 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

12 stk. 400 ml. 

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. 

SPRAY LIM:  
Krt.: 

 

 
Emb.: 

500 ml. 

 
Varenr.: 

76205 

 
Grp.: 

A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(130,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    162,50 

Til limning af tekstil, filt, skumgummi og plastik, kunstlæder, plast-

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

Rengør overfladen. Ryst dåsen godt før brug. Påfyldt miljøvenlig drivgas. 

BRUGSANVISNING 

Spray lidt af dåsens indhold på det mistænkte område. Skumning indikerer 
tilstedeværelsen af utætheder.  

QUICK START: 
 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

• Sikrer omgående start af benzin- og dieselmotorer 

• Vedligeholder motor og batteri 

• Forhindrer tilisning af karburator 

• Effektiv til biler, plæneklippere, både m.m. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

Renser og beskytter alle elektriske forbindelser.  

• Efterlader ingen destillationsrester.  

• Letter strømpassagen.  

• Fjerner krybestrøm og spændingstab.  

• Hjælper til fjernelse af energitab og reducerer   
spændingslækager forårsaget af snavsede forbindelser. 

66104 A (67,00) Kr.:     83,75 400 ml. 12 stk. 

BRUGSANVISNING 

Spray nogle få sekunder i karburatoren eller i luftfiltret og start så.       
Påfyldt miljøvenlig drivgas.  
Dåsen kan spraye fra enhver position. 
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SPRAY, PAKNING - LIM m.m.:                                                

MÅRSPRAY 
 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Frastøder effektivt og omgående alle smådyr (gnavere som 
rotter, egern, mus, mår osv.) Forhindrer skader fra gnavere på 

gummi- og plastprodukter (polstring, kabler, slanger, rør osv.)                               

Bleger ikke gummi 

ANBEFALING                                                                    

For optimalt effekt, gentag behandlingen hver 15. dag. 

SPRØJT IKKE PÅ EN VARM ELLER                  

KØRENDE MOTOR. Anbefales af førende bilproducenter. 

4492 A (96,00) Kr.:    120,00 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

6 stk. 400 ml. 

BRUGSANVISNING                                                                         

Ryst dåsen. Spray grundigt på alle syntetiske dele i motorrummet.           

Dåsen kan spraye fra enhver position. 
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SPRAY, PAKNING - LIM m.m.:                                                

EASY GASKET: 
FLYDENDE PAKNING. 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

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.  
Beskytter elektronisk udstyr såsom kontakter, stikdåser, 

tændingsanlæg, kabelgennemføringer, lampeglas og 
elektronikbokse mod fugt. 

77101 
77102 

A 
A 

(171,00) 
(224,00) 

Kr.:    213,75 
Kr.:    280,00 

UDSTØDNINGS PASTA: 
(MONTAGE PASTA) 

MONTAGEPASTA (Tube) 
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.  

 
66501: Til montering/samling af udstødning 
66502: Til reparation af hul i udstødning 

 
Varenr.: 

66501 
66502 

 
Grp.: 

A 
A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(45,00) 
(45,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:      56,25   
Kr.:      56,25 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

170 g. 
200 g. 

12 stk. 
12 stk. 

BLÅ SILICONE: 
TYPE 613 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Erstatter pakninger på oliebeholdere, ventildæksler, gearkasser, 

vandpumper, smøremidler, mm. 

Bestandig imod: olie, transmissionsolie, kølervæske, dieselolie, 
diverse smøremidler og vand. 
 

ANVENDELSESTEMPERATUR: 
-70°C til +315°C 

12 stk. 
  

85 g. 
 

VC00613-85 
 

A 
 

(82,50) 
 

Kr.:    103,00 
 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

9 stk. 
12 stk. 

120 ml. 
200 ml. 

Flydende, ikke-hærdende tætningsmiddel i penseldåse til enkel 
applicering.  

Anvendes separat eller som forstærkning af alle typer af faste 

pakninger.  
Kan let demonteres. 

Opfylder: MIL-S-45180C Type 2 

PRIME SEAL: 
TYPE 3 med pensel 

 
Krt.: 

stk. 

 
Emb.: 

113 g. 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(82,50) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    103,00 
 
 

BRUGSANVISNING 

Fjern snavs og rust med en stålbørste eller sandpapir. Fugt det område, der skal 

behandles. Tryk reparationspastaen i huller og revner med våde hænder, dæk 

yderligere 2-3 cm af det omkring-liggende område, glat ud med fugtige hænder. 

Start motoren for at opvarme udstødningsområdet i 4-5 minutter. Lad området 

tørre natten over 

Bestandig imod: benzin, olie, dieselolie, vand, smøremidler,       

kølervæsker, milde syrer o.s.v. 

EGENSKABER  

Easy Gasket er et ikke-ledende produkt.  
Særdeles modstandsdygtig 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 praktiske trykautomat. 
Ren arbejdsgang; overflødigt materiale kan let fjernes med en tør 

klud.  

BRUGSANVISNING  

Underlaget skal gøres rent og fedtfrit. Sæt Easy Gasket på en af 
delene og tryk begge dele sammen. Efter kort tid er slut montagen 
mulig. 

 
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 pro-

duktet 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. 

VC00003-0113 
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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 misfar-

vede færdige metaloverflader. 

 
VIRKNING 

Bardahl Quick Tap er sammensat af en kombination af højkvalitets-syntetiske og mineralske olier, Bardahls "Polar Attrac-
tion" formel, samt rust- og oxideringshæmmende stoffer. Olien og de tilsatte additiver er ikke-farvende på de fleste metal-
ler*. Rust og oxideringshæmmende stoffer vil forhindre at der dannes korrosion på bearbejdede metaloverflader og maskin-

udstyr. 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 svovltilsætnings-

stoffer 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. 

BRUGSANVISNING 

Bardahl Quick Tap er en komplet skæreolie klar til direkte brug, hvor skæreolie er påkrævet. I maskinværktøj, hvor ekstreme 

trykegenskaber er påkrævet, skal 10-20% Bardahl Industrial Oil Additiv blandes med Bardahl Quick Tap.  

 

Bardahl Quick Tap skæreolie fås i emballage størrelserne 1, 5 og 25l samt i aerosol (400ml). Aerosol udgaven kan sprayes på 

steder der er svære at komme til at smøre, såsom indvendige gevindskæring. Sprayen vil klæbe på enhver vinkel, hvilket forhin-

drer spild. Når drivmidlet fra dåsen fordamper, vil det virke som yderligere køling, hvilket tillader hurtigere og nemmere skæring. 

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 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    195,00 
 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

73804 
 

A 
 

(156,00) 
 

12 stk. 
 

400 ml. 
 

SKÆRE OLIE: 
Quick Tap. 

SPRAY, PAKNING - LIM m.m.:                                                
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SPRAY, PAKNING - LIM m.m.:                                                

BRUGSANVISNING 

Påfør et tyndt lag lim på en af fladerne og pres derefter emnerne sammen. 
Limer på sekunder. 
Undgå lim på hænder og tøj. 

* Opbevares køligt. 

SUPERLIM: 
(Cyanacrylat) 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

98001 
 

A 
 

(81,00) 
 

Kr.:    101,25 
 

10 stk. 
 

20 ml. 
 

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.  

LÅSEVÆSKE: 
T142 MEDIUM. 

T142 Låsevæske, medium 
Låser alle gevind, møtrikker og bolte op til 36 mm. 

Produktet hærder kun under tryk. 

 
Varenr.: 

97001 
 

 
Grp.: 

A 
 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(168,00) 
 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    210,00 
 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

50 ml. 
 

12 stk. 
   

BRUGSANVISNING 

Omrystes grundigt før brug.  
Emnerne renses grundigt. Begge emner påføres låsevæske.  
For at holde produktet flydende er flasken ikke fyldt helt.  

For yderligere information se sikkerhedsdatablad.  
Opbevares utilgængeligt for børn. 

LÅSEVÆSKE: 
T171 HÅRD. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

T171 Låsevæske, hård 
Låser møtrikker, bolte, støttebolte og kronhjulsbolte m.m. 

Hærder kun under tryk. 

BRUGSANVISNING 

Omrystes grundigt før brug. Emnerne renses grundigt. Begge emner påføres 
låsevæske. For at holde produktet flydende er flasken ikke fyldt helt. For 
yderligere information se sikkerhedsdatablad.  

Opbevares utilgængeligt for børn. 

97011 
 

A 
 

(168,00) Kr.:    210,00 50 ml. 
 

12 stk. 
   

T138 Låsevæske, ekstra hård 
Til permanent samling af lejer, hjul, gear, bøsninger, aksler m.m. 

Hærder kun under tryk. 

LÅSEVÆSKE: 
T138 EKSTRA HÅRD. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

BRUGSANVISNING 

Omrystes grundigt før brug. Emnerne renses grundigt. Begge emner påføres 
låsevæske. For at holde produktet flydende er flasken ikke fyldt helt.  
For yderligere information se sikkerhedsdatablad.  

Opbevares utilgængeligt for børn. 

97021 
 

A 
 

(168,00) Kr.:    210,00 50 ml. 
 

12 stk. 
   

T442 Låsevæske, medium hård 
Til låsning og sikring af gevind på metal rør og fittings i trykluft 

samt hydrauliske systemer.  
Indtil R3/4. 
 

 

LÅSEVÆSKE: 
T442 MEDIUM HÅRD. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

BRUGSANVISNING 

Omrystes grundigt før brug. Emnerne renses grundigt. Begge emner påføres 
låsevæske. For at holde produktet flydende er flasken ikke fyldt helt.  
For yderligere information se sikkerhedsdatablad.  

Opbevares utilgængeligt for børn. 

97031 
 

A 
 

(168,00) Kr.:    210,00 50 ml. 
 

12 stk. 
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SERVICE / RENS:                                                                

HÅNDRENS: 
Renseservietter. 

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!! 

 
Varenr.: 

60305 
60351 
60353 
60381 
60752 

 
Grp.: 

A 
A 
A 
A 
A 
 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(57,00) 
(59,00) 
(188,00) 
(510,00) 
(396,00) 

 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:     71,25 
Kr.:    73,,50 
Kr.:    235,00 
Kr.:    637,00 
Kr.:    495,00 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

500 g. 
1  ltr. 
3  kg 
10 ltr. 
Spand 

 

12 stk. 
10 stk. 
6 stk. 
1 stk. 
1 stk. 

 

HUDBESKYTTELSESCREME: 
Usynlig handske. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Afvaskelig hudbeskyttelsescreme 

•           Beskytter hænderne og gør rengøringen lettere 

•           Uden konserveringsstoffer eller silikone 

24 stk. 
12 stk. 

100 ml. 
1 ltr. 

60501 
60551 

A 
A 

(65,00) 
(269,00 

Kr.:     81,25 
Kr.:    336,25 

Holder og pumpe i metal til Bardahl håndrens i topkvalitet. 
Fås til 3 og 10 liters beholdere 

PUMPE & HOLDER:  
Krt.: 

1 stk. 
1 stk. 

 

 
Emb.: 

Kasse 
Kasse 

 

 
Varenr.: 

00051 
00052 

 

 
Grp.: 

3 ltr 
10 ltr 

 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(274,00) 
(427,00) 

 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    342,50 
Kr.:    533,75 
 

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 forlangen-

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

 

BRUGSANVISNING 

Gnid en lille mængde godt ind i de rene og tørre hænder. Huden kan stadig 
ånde og tørrer ikke ud.  
Beskytter selv efter gentagne vaske i endnu 4-5 timer.  

3 ltr 

10 ltr 
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CLASSIC COLLECTION:                                                      

BARDAHL SAE 30: 
Single Grade Classic. 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Dette er en 100% mineralske Single Grade motorolie. Denne 
olier giver en fremragende smøring af de sårbare motordele og 

sørger for et minimum slid på motoren, når du starter, selv efter 
en lang periodes stilstand. 
 

Garanterer fremragende smøring af alle motordele. 

45051 
45055 

A 
A 

(94,00) 
(401,00) 

Kr.:    117,50 
Kr.:    504,25 

BARDAHL SAE 50: 
Single Grade Classic. 

Dette er en 100% mineralske Single Grade motorolie. Denne 
olier giver en fremragende smøring af de sårbare motordele og 

sørger for et minimum slid på motoren, når du starter, selv 
efter en lang periodes stilstand. 
 

Garanterer fremragende smøring af alle motordele. 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

BARDAHL SAE 20W50: 
Single Grade Classic. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Dette er en 100% mineralske Single Grade motorolie. Denne 

olier giver en fremragende smøring af de sårbare motordele og 

sørger for et minimum slid på motoren, når du starter, selv efter 
en lang periodes stilstand. 
 

Garanterer fremragende smøring af alle motordele. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

12 stk. 
4 stk. 

1 ltr. 
5 ltr. 

Denne semi-syntetiske motorolie indeholder høj kvalitets 
mineralske baseolier, hvor høj kvalitets tilsætningsstoffer er 

tilføjet.  

Designet til benzinmotorer (med eller uden kompressor/turbo) 

til at smøre ved meget lave og meget høje temperaturer. 

Garanterer fremragende smøring af alle motordele. 

BARDAHL SAE 15W50: 
Single Grade Classic. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

BARDAHL SAE 40: 
Single Grade Classic. 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Dette er en 100% mineralske Single Grade motorolie. Denne 
olier giver en fremragende smøring af de sårbare motordele og 

sørger for et minimum slid på motoren, når du starter, selv efter 
en lang periodes stilstand. 
 

Garanterer fremragende smøring af alle motordele. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

45151 
45155 

A 
A 

(94,00) 
(401,00) 

Kr.:    117,50 
Kr.:    504,25 

12 stk. 
4 stk. 

1 ltr. 
5 ltr. 

45251 
45255 

A 
A 

(93,00) 
(396,00) 

Kr.:    116,25 
Kr.:    495,00 

12 stk. 
4 stk. 

1 ltr. 
5 ltr. 

45351 
45355 

A 
A 

(93,00) 
(396,00) 

Kr.:    116,25 
Kr.:    495,00 

12 stk. 
4 stk. 

1 ltr. 
5 ltr. 

45451 
45455 

A 
A 

(94,00) 
(401,00) 

Kr.:    117,50 
Kr.:    504,25 

12 stk. 
4 stk. 

1 ltr. 
5 ltr. 
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CLASSIC COLLECTION:                                                       

BARDAHL SAE 90: 
GL 1 GEAR OLIE Classic. 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

En 100% mineralsk single grade gearolie. Denne gearkasse olie 

indeholder et minimum af tilsætningsstoffer og er sikker for dele 

af bronze, kobber, messing og ikke-jernholdige metaller og 

materialer, som blev anvendt i pakninger fra denne tid. 

Garanterer fremragende smøring. 

46551 
 

A 
 

(102,00) 
 

Kr.:    127,50 
 

BARDAHL SAE 90: 
GL 3 GEAR OLIE Classic. 

En 100% mineralsk single grade gearolie, til gearkasser og tungt 

lastet kron- og spidshjul. Denne gearkasse olie indeholder en 

lille procentdel tilsætningsstoffer.  

Er sikker for dele af bronze, kobber, messing og ikkejernholdige 

metaller, og velegnet til pakninger fra denne tid Indeholder 

friktionsreducerende tilsætningsstoffer. 

Garanterer fremragende smøring. 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

BARDAHL SAE 140: 
GL 3 GEAR OLIE Hypoid Classic. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

En 100% mineralsk single grade gearolie til gearkasser og tungt 

lastet kron- og spidshjul. Denne gearkasseolie indeholder en lille 

procentdel tilsætningsstoffer.  

Er sikker for dele af bronze, kobber, messing og ikke-jernholdige 

metaller, og velegnet til pakninger fra denne tid. Indeholder 

friktionsreducerende tilsætningsstoffer. 

Garanterer fremragende smøring. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

12 stk. 
 

1 ltr. 
 

BARDAHL SAE 80: 
GL 2 GEAR OLIE Classic. 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

En 100% mineralsk single grade gearolie. Denne gearkasseolie 

indeholder også en lille procentdel tilsætningsstoffer.  

Er sikker for dele af bronze, kobber, messing og ikke jernholdige 

metaller, og velegnet til pakninger fra denne tid. Indeholder 

friktionsreducerende tilsætningsstoffer. 

Garanterer fremragende smøring. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

46751 
 

A 
 

(100,00) 
 

Kr.:    125,00 
 

12 stk. 
 

1 ltr. 
 

46851 
 

A 
 

(107,00) 
 

Kr.:    133,75 
 

12 stk. 
 

1 ltr. 
 

B2 OIL TREATMENT 
Motorolie-additiv der nedsætter olieforbrug. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

24 stk. 
 
 
 

400 ml. 
 

1013 A 
 

(118.00) 
 

Kr.:  147,50 
B2 giver fylde til olie således, at den ikke bliver tynd, når moto-

ren 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 moto-

ren med en stærk, vedvarende hinde, der nedsætter yderligere 

slid. 
BRUGSANVISNING 

Hæld direkte i motoren. Brug 10% B2 ved hvert olieskift, ved en udslidt 

motor brug 20%. 

12 stk. 
 

1 ltr. 
 

46651 
 

A 
 

(98,00) 
 

Kr.:    122,50 
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CLASSIC COLLECTION:                                                     

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 oliefilter. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

12 stk. 
 

300 ml. 
 

1022 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(152,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    190,00 

BRUGSANVISNING 

Tøm indholdet af dåsen i motorolien i forbindelse med olieskift. Kan blandes 

med alle typer olie og bruges i både benzin og diesel motorer inkl. common 

rail, højtryks motorer samt motorer med katalysator og partikelfiltre. 

BARDAHL 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 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

12 stk. 500 ml. 1021 A (145,00) Kr.:    181,25 

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 

1032 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

300 ml. 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(83,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    103,75 

GEAR OIL ADDITIV: 
Med Polar Attraction-formular. 

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. 
 

 
Krt. 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. Moms) 

Vejl. udsalg 
Inkl. moms 

BRUGSANVISNING 

Hæld dåsens indhold i motorens olie. Overfyld ikke. 

Lad produktet virke under kørslen (150 kilometer), eller lad motoren gå i 

hurtig tomgang 20-30 minutter. 

Derefter skiftes olie og oliefilter. Eventuelt tilsæt olien en dåse B2 Oil Treat-

ment (varenr. 1009). 

GEARKASSER / SERVOSTYRING 

Tilsæt 125ml Bardahl koncentreret Gear Oil additiv til hver  

enhed i stedet for den sædvanlige smørelse. 

Ved større enheder tilsæt 10% Bardahl koncentreret Gear  

Oil Additiv. 

GEAR OIL ADDITIV + STOP LEAK: 
Stopper oliespild. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

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.  

12 stk. 227 ml. 1756 A (166,00) Kr.:    207,50 

Et specielt koncentrat af Bardahls berømte ”Polar Attraction”-formular, der 

formindsker friktion og støj i gearkassen, bagtøj, og som stopper oliespild. 

GEARKASSER OG BAGTØJ; 

Tilsæt 227ml Bardahl koncentreret Gear Oil Additiv til hver enhed i stedet 

for den sædvanlige smørelse. 

Ved større enheder tilsæt 10% Bardahl  koncentreret Gear Oil Additiv + 

Stop Leak.                 

1604 
1655 

(65,00) 
(1.214,00) 

Kr.:      81,25 
Kr.: 1.517,50 

A 
A 

125 ml. 
5 ltr. 

12 stk. 
1 stk. 

 
Emb. 

12 stk. 

BRUGSANVISNING 

Ved hvert olieskift tilsæt følgende mængde til den varme motorolie:  

250ml til 4 cylindrede motorer 

375ml til 6 cylindrede motorer 

500ml til 8 cylindrede motorer 
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CLASSIC COLLECTION:                                                    

OCTANE BOOSTER: 
Forhøjer oktantallet med op til 5 enheder. 

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 og ydeevne og reducerer motorskade ved at 
fremkalde en kontrolleret, mere jævn brændstofforbrænding.  
Bardahl Octane Booster forhindrer også efterløb forårsaget af 

aflejringer i forbrændingskamre. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

12 stk. 300 ml. 12301 

 
Grp.: 

A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(117,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    146,25 

KØLERTÆTNER: 

300 ml til 10 ltr.  

 
Krt.: 

12 stk. 

12 stk. 300 ml. 14010 A (72,00) Kr.:      90,00 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Varenr.: 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Grp.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

14001 A (71,00) Kr.:      88,75 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. Kølertæt-

neren 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). 

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 

BRUGSANVISNING 

Det bedste resultat opnås ved at tilsætte Bardahl Octane Booster i tanken 
inden påfyldning for at få en tilstrækkelig blanding. Brug hele indholdet.    
Rækker til 40 liter. 

Anvendes i blyholdig eller blyfri benzin. Sikker til brug i biler med katalysator. 
Dette produkt anvendes hyppigt indenfor motorsporten.  

BRUGSANVISNING 

Sørg for, at der er plads i køleren til hele dåsens indhold. Ryst dåsen  om-
hyggelig og tilsæt indholdet til køleren. Slå varmeapparatet helt til for at 
tillade cirkulation i hele systemet.  

Enten køres normalt derefter eller tomgang i 10 minutter. 
En standard 300ml dåse Bardahl Kølertætner rækker til systemer op til 
10ltr. Til voldsomme lækager eller større systemer brug 2 dåser. 

COOLING SYSTEM FAST FLUSH: 
Kølerens. 

INSTEAD OF LEAD: 
Blyerstatning. 

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.  

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

12 stk. 250 ml. 12211 

 
Grp.: 

A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(138,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    172,50     

BRUGSANVISNING 

Tilsæt direkte til brændstoftank inden opfyldning for at sikre en tilstrækkelig 
blanding. Ved gamle biler anvendes 1 flaske for hver 1500 km. Til nyere biler 
anvendes 1 flaske for hver 3000 km. Til marine-, landbrug- og off-road-krav 

brug en flaske i hver 60. liter benzin.  
Giver mindre forurening. Registreret Environmetal Protection Agency 
(miljøbestemt beskyttelsesbureau) i USA. 

300 ml. 

BENZIN STABILISATOR: 

• Forlænge holdbarheden af benzin med 24 måneder. 

• Undgå tilstopning af benzinfilter. 

• Undgå rustdannelser (oxidering) i benzintanken. 

• Forbrænder helt uden skadelige virkninger. 

• Forringer ikke benzin kvaliteten. 

• Smører og beskytter effektivt ventiler m.m. 

• Forbedrer koldstart og opstart af motorer. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

12 stk. 250 ml. 1164 

 
Grp.: 

A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(125,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    156,25   

BRUGSANVISNING  

Kan anvendes til alle typer benzin/motorer også 2-takts motor, dog ikke 
køretøjer udstyret med katalysatorer.  
Til 2-taktsmotorer uden olie tank (oliemix), blandes den behandlede benzin 

med olie og benzinstabilisator før brug. 
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MARINE - NAUTIC SORTIMENT:                                           

BARDAHL NAUTIC                                              
15W/40 SL/CG-4 Inboard 

SPECIFIKATIONER 

API Service SL/CG-4 

ACEA A3,B4,E2 

VW 505.00 

Egnet til motorer:  

Deutz, Iveco, Perkins, Yanmar, Volvo, Lombardini. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Bardahl Nautic 15W40 er en avanceret motorolie, velegnet til 4-takts   

indenbordsmotorer både benzin og diesel, med eller uden turbo. Også 

velegnet til Common rail motorer.  

De mange additiver i olien beskytter mod friktion og slid.                              

Forhindrer ligeledes dannelsen af sort slam. 

BARDAHL NAUTIC 
15W/30 SL/CI-4 Inboard 

SPECIFIKATIONER 

API Service SL/CI-4/CH-4/CG-4 

ACEA A3,B4,E7 

MAN:271 

MTU: Type 2 

Volvo: VDS2 / VDS3 

Cummins: CES20076-77/20078 

Deutz: DQC0305 

Caterpiller: ECF-1A 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

BARDAHL NAUTIC 
10w/30 Outbord 4-takts olie. 

SPECIFIKATIONER                                                                   

NMMA FC-W (niveau) Opfylder krav fra: Bombardier, Sea-Doo, 

Evinrude, Johnson, Yamaha, Suzuki, Mercury. 

48251 
48255 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

1 ltr. 
5 ltr. 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

A 
A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(87,00) 
(363,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    108,75 
Kr.:    453,75 

BARDAHL NAUTIC 
25w/40 In/Outbord 4-takst olie. 

SPECIFIKATIONER                                                                                

NMMA FC-W  

 
Krt. 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. Moms) 

Vejl. udsalg 
Inkl. moms 

Bardahl Nautic 15W30 er specielt designet til meget hurtige 4-takts              

indenbordsmotorer, både benzin og dieselmotorer, med eller uden turbo.  

Den omfattende pakke af additiver i kombination med den bedste baseolie 

giver maksimal beskyttelse mod friktion og slitage.                                           

Forhindrer dannelsen af sort slam.  

Bardahl Nautic 10W30 er en højtydende syntetisk baseret motorolie til 4-

takts påhængsmotorer. Motoroliens mange additiver i kombination med den 

nyeste og bedste baseolie giver motoren en maksimal beskyttelse mod  

friktion og slitage under de mest ekstreme og belastende forhold.                   

Forhindrer ligeledes dannelsen af sort slam i din olie. 

Bardahl 25W40 er en topavanceret motorolie, som er særdeles velegnet til 

højtydende 4-takts benzin indenbords og udenbords motorer. Bardahls 

”Polar Attraction system” og de mange additiver i olien beskytter mod slitage 

og giver en bedre friktion.  

Forhindrer ligeledes dannelsen af sort slam i din olie. 

BARDAHL NAUTIC 
5w/40 Fuldsyntetisk 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

SPECIFIKATIONER                                                        

API Service SN/CF 

 

12 stk. 
4 stk. 

1 ltr. 
5 ltr. 

48451 
48455 

A 
A 

(89,00) 
(329,00) 

Kr.:    111,25 
Kr.:    411,25
  

48351 
48355 

(108,00) 
(470,00) 

Kr.:    135,00 
Kr.:    587,50 

A 
A 

1 ltr. 
5 ltr. 

12 stk. 
4 stk. 

 
Emb. 

12 stk. 
4 stk. 

6 stk. 
4 stk. 
1 stk. 

1 ltr. 
5 ltr. 

25 ltr. 

48051 
48055 
48082 

A 
A 
A 

(73,00) 
(293,00) 

(1.425,00) 

Kr.:      91,25 
Kr.:    366,25 
Kr.: 1.781,25 

12 stk. 
4 stk. 
1 stk. 

1  ltr. 
5  ltr. 
25 ltr. 

48151 
48155 
48182 

A 
A 
A 

(79,00) 
(323,00) 

(1.577,00) 

Kr.:      98.75 
Kr.:    403,75 
Kr.: 1.971,25 
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MARINE - NAUTIC SORTIMENT:                                           

BARDAHL NAUTIC 
SAE40 GL4 GEAR OLIE 

Bardahl Nautic gear40 er gearolie til transmissioner og 

vendegear på motorer, som kræver GL4 eller motorolie SAE 40 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 

BARDAHL NAUTIC 
15W90EP GL4-5 GEAR OLIE. 

Bardahl Nautic Gear Oil EP90 er et speciel super smørremiddel 

til gearsystemer og drev. 

Bardahl EP 90 indeholder Bardahl Polar Plus C60 formel med 

tredobbelt beskyttelse som giver en ekstrem høj smøreevne og 

viskositet under ekstrem hård belastning. 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

BARDAHL NAUTIC 
2 TAKTS OUTBOARD OLIE. 

Bardahl Nautic 2-taktsolie til udenbordsmotorer er en komplet 

syntetisk baseret olie til luft- og vandkølede samt højtydende 2-

taktsmotor. Premix eller injection. 

Blandingsforholdet skal altid ske efter motorfabrikkens 

anvisninger. 

56351 
56355 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

1 ltr. 
5 ltr. 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

A 
A 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

(97,00) 
(387,00) 

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Kr.:    108,75 
Kr.:    453,75 

BARDAHL NAUTIC 
2 TAKTS JETSKI. Bio nedbrydeligt. 

SPECIFIKATIONER                                                                        

NMMA (BIA) TC-WIII 

API / CEC 

TSC-4 (TD) 

En fuldsyntetisk 2-taktsolie til højt ydende motorer med 

esktremt høje omdrejningstal. Giver en meget ren forbrænding.  

Olien er bionedbrydeligt og til premix eller injection. Speciel 

udviklet til jetski og vandscooters.  

 
Krt. 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. Moms) 

Vejl. udsalg 
Inkl. moms 

 
Emb. 

12 stk. 
4 stk. 

12 stk. 1 ltr. 48951 A (80,00) Kr.:    100,00 

12 stk. 250 ml. 450019 A (72,00) Kr.:      90,00 

12 stk. 1 ltr. 56451 A (201,00) Kr.:    251,25 

BARDAHL NAUTIC 
75W/90 GL4/5 GEAR OLIE 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

Bardahl Nautic 75W90 er en semisyntetisk gearolie til 

indenbords- og påhængsmotorer 

Gearolien har meget høj smøreevne, og opfylder de strengeste 

krav til gearkasser og gearsystemer i diverse bådtyper.  

Bardahl Nautic 75W90 giver maksimal beskyttelse mod slid og 

korrosion 

12 stk. 1 ltr. 48851 A 112,00 Kr.:    140,00 
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MARINE - NAUTIC SORTIMENT:                                           

BARDAHL NAUTIC  
ZITREC DRINKWATER ANTIFREEZE   

Forhindrer frostskader på alle vandsystemer. 

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 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

 

BARDAHL NAUTIC 
COOLANT WINTER STORAGE  

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.  

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

4 stk. 5 ltr. 83655 A (687,20) Kr.:    859,00 

4 stk. 5 ltr. 83755 A (319,20) Kr.:    399,00 

MISS BARDAHL 

NYHED 

NYHED 

BARDAHL UNIVERSAL SHIPPING GREASE 

 

Multi purpose fedt til alle marine forhold. 400 GR.                   

Beskytter mod rust og korrosion. 

Temperatur område: -20° til +120° 

 
Krt.: 

 
Emb.: 

 
Varenr.: 

 
Grp.: 

Vejl. udsalg 
(eks. moms)   

Vejl. udsalg 
inkl. moms: 

24 stk.    400 G. 
 

74304 A (90,00) Kr.:    112,50 
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Esperlundvej 6. DK - 8653 Them. Telefon: +45 21 488 488  
Mail: info@skanoil.dk.  

Web: www.skanoil.dk - www.bardahl.dk - www.bardahlclassic.dk 

 

Importør 

Se mere på www.skanoil.dk 

 


