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UNIEKE ONTDEKKING

In 1939 deed de Noor Ole Bardahl een unieke ontdekking, 

die de grenzen van de smerende werking van olie aanzien-

lijk verlegde. Hij kwam tot de conclusie dat de moleculaire 

structuur van motorolie door middel van een toevoeging 

zodanig kon worden gewijzigd, dat de olie zich beter aan de 

bewegende delen van de motor kon hechten en de wrijving 

kon verminderen. Wrijving en slijtage worden veroorzaakt 

door oneffenheden van metaaloppervlakken. 

Speciale bestanddelen in de toevoeging werken als 

micromagneten met een hoge aantrekkingskracht voor 

metalen oppervlakken. De smeerfilm die zo ontstaat 

voorkomt slijtage van metaaloppervlakken.

Bardahl smeermiddelen worden nog steeds ontwikkeld op 

basis van polair werkzame bestanddelen. De smeerfilm 

is daardoor in staat om hogere temperaturen en drukken 

te verdragen, met als resultaat dat de verbrandingsmotor 

efficiënter kan werken met minder slijtage en onderhoud. 

Al sinds de jaren 50 nam Bardahl deel aan vele interna-

tionale race-evenementen zoals de Formule 1, Indy 500, 

Powerboat races, Parijs-Dakar etc., met gebruik van eigen 

producten wel te verstaan. Bardahl kreeg hierdoor een 

enorme hoeveelheid informatie over hoe additieven en 

oliën zich tijdens extreme omstandigheden in de praktijk 

gedroegen. Deze informatie werd gebruikt bij verdere 

productontwikkelingen en adviezen naar de klant.

Bardahl producten zijn uitermate geschikt om onder de 

moeilijkste omstandigheden te functioneren, vooral daar 

waar andere producten dit niet meer doen. 

Voor zij op de markt worden gebracht worden alle Bardahl 

producten uitgebreid getest, zowel in laboratoria als in de 

praktijk.

BARDAHL EEN WERELDWIJD VERKOCHT MERK

Tegenwoordig is Bardahl aanwezig op 5 continenten en worden de 

producten verkocht in bijna 100 landen. Dit succesverhaal danken we 

aan de unieke ontdekking door Ole Bardahl, maar tevens door continu 

onderzoek in laboratoria en wedstrijdsport. Steeds wordt gezocht naar 

verbeteringen van bestaande- en ontwikkeling van nieuwe producten. 

VESTIGING BARDAHL NEDERLAND

Innovatie  sinds 1939

BARDAHL FOR A WORLD WITHOUT FRICTION.



REINIGING EN BESCHERMING

PERSOONLIJK
Handcleaner
Een milieuvriendelijke handreiniger die 
reinigt tot diep in de poriën van de huid en 
onder de nagelriemen. Verwijdert moeiteloos 
smeerolie, vet, inkt, verf, teer, bitumen, enz. 
Het is spaarzaam in gebruik en laat de han-
den bovendien fris ruiken. Deze handreiniger 
is dermatologisch getest, geregistreerd bij 
het CPNP (Cosmetic Products Notification 
Portal) is pH-neutraal. Voor 1, 2, 3 & 10 liter 
verpakkingen zijn dispensers leverbaar.

Ref 60300   250ml, 500ml, 1, 2,3, 5, 10, 30 liter

Handcleaner Lotion
Een vloeibare handzeep met goede, milde 
reinigingseigenschappen. Zeer zacht voor de 
huid.

Ref 60600 500ml, 10 liter
  
Hand Wipes
Deze transparante handdoekjes reinigen uw 
handen grondig als u geen water in de buurt 
heeft, bijvoorbeeld als u elders op locatie 
werkt. Snel, makkelijk, handig en hygiënisch.

Ref 60752 150 stuks 
  
Barrier Cream
Een niet vette, siliconenvrije handbescher-
ming, die makkelijk uitsmeert en intrekt. Ver-
eenvoudigt het schoonmaken van de handen. 
Bevat geen conserveringsmiddelen. Voor de 
1 liter verpakking is een dispenser leverbaar.

Ref 60500 100ml, 1 liter
  

EXTERIEUR
Glass Cleaner BIO
Verwijdert vuil en overige aanslag van alle 
glazen oppervlakken. Laat geen strepen 
achter. Biologisch afbreekbaar.

Ref 62000 500ml handsprayer, 5, 25 liter
    
Wheel Cleaner BIO
Krachtige velgenreiniger die vuil en remstof 
snel en grondig verwijdert. Het product 
opspuiten, met een stevige spons verdelen, 
even in laten werken en vervolgens afspoelen 
met water. Biologisch afbreekbaar.

Ref 60200 500ml handsprayer, 5, 25 liter
  
Pre-Cleaner BIO
Zeer sterke (voor) -reiniger om vuil te verwij-
deren van auto, motor etc. Opspuiten, even 
in laten werken en vervolgens afspoelen met 
water. Biologisch afbreekbaar.

Ref 60100 500ml handsprayer, 5, 25 liter

Car Shampoo BIO
Een hooggeconcentreerde autoshampoo. 
Voorkomt te snelle droging, beschermt de lak 
en zorgt voor glans. 25 ml is voldoende voor 
10 liter water. Biologisch afbreekbaar.

Ref 61500 500ml handsprayer, 5, 25 liter

Motorcleaner M1800 BIO
Een biologisch afbreekbare, niet brandbare 
krachtige reiniger die is samengesteld uit 
hoogwaardige alkalische oplosmiddelen en 
oppervlakteactieve stoffen. Voor het effectief 
reinigen van motoren, chassis, versnel-
lingsbakken en cardanassen. Het kan ook 
gebruikt worden voor het verwijderen van 
paraffine van nieuwe auto’s en het reinigen 
van vloeren. Biologisch afbreekbaar.

Ref 61800 5, 25 liter
  

Engine Cleaner BIO
Speciaal voor het reinigen van sterk vervuilde 
motoren en machines. Verwijdert olie, vet en 
vuil van de motor, maar ook teer en insecten 
van autolak of chroom. Het is onschadelijk 
voor bedradingen, rubberonderdelen of lak. 
Biologisch afbreekbaar.

Ref 61200 5, 25, 60, 200 liter
  
Cream Car Wax
Autowas voor nieuwe en zo goed als nieuwe 
en gereinigde lak. Een uniek mengsel van 
synthetische polymeren en carnauba-was 
zorgt voor langdurige hoogglans. Uitzonder-
lijke bescherming tegen uv-stralen, oxydatie, 
corrosie en oppervlaktedegradatie.

Ref 67103  300ml

Showroom Shine Spray
Een langdurige beschermende hoogglans 
was in een spuitbus voor autolakken, chroom 
en koper. Ook geschikt voor kunstleder en 
andere kunststofsoorten. Voor personen-
auto’s, trucks, motorfietsen, boten, caravans 
enz. Eenvoudig te gebruiken: opspuiten, 
verdelen en uitwrijven.

Ref 67004  400ml spuitbus

Waterproof Spray (Impregneerspray)
Biedt maximale bescherming tegen het 
binnendringen van vocht, vuil, zure regen 
enz. Het beschermt o.a.: stoffen cabrio-
daken, tenten, dekzeilen, zonneschermen 
etc. Boomhars en vogeluitwerpselen worden 
eenvoudiger verwijderd.

Ref 60804 400ml spuitbus

Anti frost
Een hooggeconcentreerde ruitensproeieranti-
vries met reinigingsbestanddelen. Veilig voor 
lak, chroom en rubber. Bevat geen methanol. 

Ref 62200 500ml, 1,  20, 60 en 200 liter

Turbo Wash Concentrate
Een zeer sterk geconcentreerde ruiten-
reiniger. In een verhouding van 1:100 (10ml 
per liter water) zorgt dit product voor een 
streeploze heldere voorruit zonder reflectie. 
1 flacon is goed voor 25 liter.

Ref 60902 250ml

Windshield Cleaner
Een geconcentreerde ruitenreiniger voor het 
gehele jaar. Zorgt ervoor dat insecten, vuil en 
olieresten snel worden opgelost. Eén flacon 
is voldoende voor een ruitensproeierreser-
voir van 2,5 liter.

Ref 60102 250ml

DE-Icer handsprayer
Ontdooit alle autoruiten en sloten tot -25°C.

Ref 5359 500ml

INTERIEUR
Car Make Up
Voorkomt dat allerlei materialen dof, mat of 
bros worden. Het beschermt, herstelt en ver-
nieuwt rubber, vinyl, kunstleer, plastic, lak, 
plexiglas, formica en vele andere materialen.

Ref 66002 300ml
  
Cockpit Spray
Beschermt, verfrist en geeft oppervlakken 
weer de originele ‘zijde glans’ kleur terug. 
Geschikt voor oppervlakken van rubber, 
vinyl, kunstleder, plastic, enz. Houdt kunst-
stof antistatisch en soepel.

Ref 66004 400ml spuitbus

Foam Cleaner
Een schuimende reiniger voor bekleding, 
tapijt en glas. Reinigt tot diep in de vezels, 
verwijdert moeiteloos hardnekkige vlekken 
en verfrist de kleuren. Verwijdert olie, inkt, 
roet, was, nicotine en vet.

Ref 61305 500ml spuitbus
  
Leather cream
Een mengsel van natuurlijke lanoline en 
wassen dat uw lederen interieur beschermt. 
Voedt het leder van autostoel, bank etc. 
zodat deze soepel en zacht blijft en glans 
behoud. Daarnaast wordt vuil eenvoudig 
verwijderd door de beschermende laag. 
Doordat het leder zacht is wordt de kans op 
haarscheurtjes en/ of barstjes in de verflaag 
verminderd.

Ref 60902 200ml

Airco Refresher
Voor het verfrissen van het interieur van alle 
voertuigen met en zonder airconditioner. 

Ref 61311 150ml

WERKPLAATS/ OMGEVING 
Delta Clean Plus BIO
Een super geconcentreerd, multifunctioneel 
en biologisch afbreekbare reiniger. Deze 
organische reiniger is vrij van fosfaten, 
niet-brandbaar, gemakkelijk te gebruiken en 
bovendien zuinig. Biologisch afbreekbaar.

Ref 78500 1, 5 liter

Floor Cleaner BIO
Een afbreekbare, niet brandbare, krachtige 
reiniger die is samengesteld uit hoogwaardi-
ge alkalische oplosmiddelen en oppervlakte-
actieve stoffen. Biologisch afbreekbaar.

Ref 61700 1, 5 liter
  
Heavy Duty Cleaner BIO
Een uitgebalanceerde reiniger voor zowel 
industrieel- als huishoudelijk gebruik. Deze 
universele industriële reiniger kan een breed 
scala van producten vervangen. Het product 
is krachtig genoeg om vuil te verwijderen 
bij zware industriële werkzaamheden, zoals 
morsen van oliën en vetten. Te gebruiken met 
een handsprayer of machinaal via een hoge 
drukreiniger. Biologisch afbreekbaar.

Ref 61400  5, 30 liter
  



BIO Remover BIO
Een reiniger speciaal ontwikkeld voor de 
verwijdering van middelzware en zware ver-
vuilingen op verschillende ondergronden. Het 
is buitengewoon geschikt voor het verwijde-
ren van lijm en graffiti van wanden, muren en 
vloeren. Biologisch afbreekbaar.

Ref 61900  1, 5 liter
  

PROFESSIONEEL
Quick Polish Medium
De perfecte was voor een snelle en een-
voudige poetsbeurt. Zorgt voor een mooie 
diepe glans. Verwijdert resten van anti roest 
middelen en beschermt het lakwerk voor een 
lange tijd. Laat geen kalkresten achter.

Ref 67651   1 liter

REINIGING EN BESCHERMING

Quick Rubbing Compound 1 en 2 
Een fijn (1) en een grof (2) polijstmiddel voor 
moderne lakken. Verwijdert kleine oneffen-
heden zoals krasjes, zakkers en overspray. 
Herstelt het lakoppervlak en zorgt weer voor 
de originele hoogglans. Het is ook uitermate 
geschikt voor het weer op hoogglans brengen 
van lakken.

Ref 67451  1 liter (no1)
Ref 67551  1 liter (no2)

Quick Polish Glass
Het perfecte reinigingsmiddel voor streep-
vrije ruiten. Verwijdert wasresten, insecten, 
nicotineaanslag en andere soorten aanslag. 
Laat geen krijtresten achter op rubberlijsten 
of lak. Bevat geen was of siliconen.

Ref 67851   1 liter

Cockpit Conditioner
Voorkomt het ontstaan van scheurtjes in 
rubber en kunststof materialen voorkomen. 
Het beschermt, herstelt en vernieuwt rubber, 
vinyl, leer, plastic, lak, plexiglas, formica en 
vele andere materialen.

Ref 66051  1 liter

LIJMEN 
Plastic Repair

Een 2-componenten reparatiemiddel voor 
gebruik in alle (auto) werkplaatsen waar 
kunststof en metaal gerepareerd moet 
worden. Met Plastic Repair is het eenvoudig: 
repareren, vullen, afdichten en verlijmen op 
vele ondergronden. 

Ref 79701   50ml Hard 
Ref 79702 200ml  Hard
Ref 79711   50ml Flexible 
Ref 79721   50ml Transparant
Ref 79751   50ml Metaal
 
Tevens verkrijgbaar: plastic repair spuitpistool, 
nozzles, primer, verstevigingfilm.

PolySealer PS55

Een één componenten- afdichtingskit met 
sterk verlijmende eigenschappen. De kit is 
veroudering- en weerbestendig, ongevoelig 
voor UV-licht, vocht en temperatuursverschil-
len en vrij van oplosmiddelen waardoor de 
kit niet krimpt of scheurt. Sterke hechting 
op hout, steen, metaal en kunststoffen 
zorgt voor perfecte afdichtingen. Snelle 
huidvorming en hechting op droge en natte 
ondergronden. Zonder droging overspuitbaar 
of overschilderbaar, verfverdraagzaam met 
de meeste industriële verfsystemen. Zonder 
primer te gebruiken en na uitharding schuur-
baar. Neutrale, reukloze en snelle uitharding, 
Zoutwater bestendig (na uitharding), perma-
nent elastisch in het temperatuurgebied van 
-40°C tot +90°C. 

Ref 77202 290ml zwart
Ref 77212 290ml grijs 
Ref 77222 290ml wit
Ref 77232 290ml bruin

SCHADEHERSTEL

MS-Transparent Sealer
Een sterke één componenten- afdichtingskit 
met verlijmende eigenschappen. De kit is 
verouderings- en weerbestendig en tevens 
ongevoelig voor UV-licht, vocht en tempe-
ratuursverschillen. Deze afdichtingskit is 
vrij van oplosmiddelen en zal daardoor niet 
krimpen of scheuren.

Ref 77303 310ml 

Body Sealer
Een kwastbare naadafdichting op innovatieve 
polyurethaan basis voor de automobiel-
industrie, carrosseriefabrieken en overige 
industriële bedrijven. Deze bodysealer is zeer 
geschikt om originele fabrieksstructuur na te 
bootsen.

Ref 77400 1kg 

Spray Glue
Een lijm in een spuitbus voor verlijming van 
textiel, schuimrubber en plastic, karton, 
papier, vilt, polystyreenschuim, plastic folie, 
isolatiemateriaal, reproducties, vloerbedek-
king, etc.

Ref 76205  500ml spuitbus 

Super Glue
Deze secondelijm zorgt voor een snelle 
verlijming van kunststoffen, keramische en 
poreuze materialen.

Ref 98001 20ml 

LAKKEN
Clear Varnish 
Een duurzame transparante laklaag op alle 
soorten gelakte metaaloppervlakken, zoals 
(licht)metalen velgen. Zorgt voor een langdu-
rige bescherming tegen roest en corrosie. Op 
autovelgen beschermt het bovendien tegen 
inbranden van remstof.

Ref 64304  400ml spuitbus  

Aluminium Wheelpaint 
Een sneldrogende metaalkleurige verf. Het 
zorgt ervoor, dat autovelgen en andere 
oppervlakken een verzorgd uiterlijk krijgen. 
Beschermt tevens tegen corrosie en aantas-
ting door pekel in de winter.

Ref 64604  400ml spuitbus  

Spray Paint Gloss 
Een sneldrogende lak. Het zorgt ervoor, 
dat alle soorten oppervlakken een nieuw 
uiterlijk krijgen. Droogt in enkele minuten tot 
een aantrekkelijke duurzame laklaag. Voor 
binnen en buiten. 

Ref 64804  400ml spuitbus zwart  

800˚C Heat Proof Paint 
Een hittebestendige matte lak. Het zorgt 
ervoor, dat alle soorten oppervlakken een 
sportief uiterlijk krijgen en beschermt bo-
vendien tegen het weerkaatsen van zon- en 
lichtstralen.

Ref 64204  400ml spuitbus  
 
Plastic Vinyl Paint Black 
Een sneldrogende kunststoflak voor het 
spuiten van bumpers, spoilers en andere 
kunststof onderdelen. Kan na reinigen van 
het onderdeel direct opgespoten worden.

Ref 65104  400 ml spuitbus 

Racing Black  
Een matzwarte, zijdeglanzende sneldrogende 
lak. Het zorgt ervoor, dat alle soorten opper-
vlakken een sportief uiterlijk krijgen en het 
beschermt bovendien tegen het weerkaatsen 
van zonnestralen. Wordt ook gebruikt als 
controlelak.

Ref 64104  400ml spuitbus  

PRIMERS 
Primer Grey   
Een sneldrogende mat grijze grondverf. Het 
zorgt ervoor, dat alle soorten oppervlakken 
een duurzame beschermende grondlaag krij-
gen, die zich met alle soorten lak eenvoudig 
laat overspuiten.

Ref 64004  400ml spuitbus  

Primer and Filler 
Een zeer sterke en snel drogende vuller. Dit 
product vult, repareert en bedekt kleine 
gaatjes en oneffenheden en perfectioneert 
gerepareerde oppervlakken. Tevens te 
gebruiken als een primer om verschillende 
oppervlakken een duurzame beschermende 
laag te geven. Voorziet de body van een 
gladde laag, die geschuurd en overgespoten 
kan worden.

Ref 65305  500ml spuitbus zwart
Ref 65405  500ml spuitbus grijs 
Ref 65505  500ml spuitbus wit 



REINIGING EN BESCHERMING
 

ONTVETTERS

Multi Parts Cleaner
Deze remmenreiniger verwijdert snel en ef-
fectief remvloeistof, vet, olie, teer en andere 
verontreinigingen. Als universele reiniger 
wordt het product gebruikt voor het reinigen 
van zowel elektrische onderdelen als koppe-
lingsonderdelen. Verdampt in korte tijd en 
laat geen resten achter. Deze remmenreiniger 
lost het meest hardnekkige, zelfs verharst, 
vuil op. Het verdringt vocht en droogt snel. 
Leverbaar als spuitbus en in grootverpakking.

Ref 78100 600ml spuitbus, 
 5, 25, 60, 210 liter

  

Bodysol
Oplosmiddel dat geen doffe vlekken 
achterlaat. Het zorgt ervoor dat er op het 
schoongemaakte oppervlak geen resten 
(residu) achterblijven en daarom hoeft het 
niet nogmaals afgeveegd te worden.

Ref 77700 1, 5 liter

SCHADEHERSTEL   SCHADEHERSTEL

Zinc Spray
Zorgt voor een langdurige, bijna permanente 
bescherming tegen roest en corrosie. Het 
is bestand tegen extreme weersinvloeden, 
zout en water. Zeer geschikt voor ongelakte 
metalen en bij (punt-) laswerkzaamheden. 
Zeer hoog zinkgehalte.

Ref 72104  400ml spuitbus

COATINGS
Body Coating 
Een sneldrogende en overspuitbare bescher-
ming voor allerlei carrosseriedelen. Het is 
bestand tegen hitte, water, steenslag en 
beschermt tegen roest en trilgeluiden. Dit 
product druipt niet en is snel droog. Verkrijg-
baar in zwart, grijs en wit.

Ref 63205 500ml spuitbus zwart
Ref 63251  1 liter zwart  
Ref 63351  1 liter grijs  
Ref 63451  1 liter wit  

Undercoating 
Beschermt de onderkant van auto’s tegen 
corrosie en zorgt voor een buitengewoon 
duurzame en vochtwerende anti-roest laag. 
Dempt rammel- en dreungeluiden en be-
schermt tegen steenslag. Sneldrogend.

Ref 63005 500ml spuitbus
Ref 63051  1 liter  

  SMEERMIDDELEN

Super Spray

Een bijzondere kruipolie met speciale orga-
nische bestanddelen die zorgen voor een 
buitengewone kruipende werking die door de 
nauwste openingen stroomt. De toepassin-
gen zijn oneindig. Super Spray smeert sloten 
en kettingen, maakt vastzittende bouten los, 
het neemt gepiep/gekraak weg en verdringt 
vocht uit bedrading en schakelaars.
Hoe werkt dit nu? Door z’n unieke samen-
stelling hecht Super Spray onder het water/ 
vocht, zodat de smeerfilm z’n werk kan doen 
en zal blijven beschermen. Kan gebruikt 
worden als:
• kruipolie
• smeermiddel
• vochtverdrijver
• anti corrosie spray
• onderdelenreiniger
 
Ref 68204 400ml spuitbus

BD-50 Multi Spray 
Een universele kruipolie die smeert, kruipt, 
beschermt, vocht verdringt en roest stopt.

Ref 68302  200ml spuitbus

TF Grease White
Een hoogwaardig wit lithium vet met buiten-
gewone hogedruk eigenschappen. Het bevat 
een zeer fijn PTFE (polytetrafluor-oethyleen)- 
poeder en een mengsel van minerale en 
synthetische oliën. Beschermt tegen vocht en 
roest, is waterbestendig, vermindert wrijving 
en slijtage. Zorgt voor een langdurige sme-
ring van alle bewegende delen

Ref 74500 400ml spuitbus, 400gr 
 patroon, 5, 18kg

Super TF-Lube + PTFE

Samengesteld voor langdurige smering 
onder extreme drukken en weersomstandig-
heden. Dringt door tot moeilijk toegankelijke 
plaatsen en verdringt water, vocht, zout, 
zuren, vuil, stof, zand enz. Smeert, kruipt, 
beschermt en stopt piepgeluiden.

Ref 73500 400ml spuitbus, 5 liter

Silicone Lube Spray
Een anti wrijvingsmiddel voor allerlei toepas-
singen; voor auto, werkplaats en kantoor. 
Het smeert plastic, rubber, metaal en allerlei 
andere langs elkaar glijdende oppervlakken. 
Laat zich niet wegspoelen, wegsmelten of 
bevriezen. Droogt snel, kleeft niet, geeft geen 
vlekken.

Ref 66304 400ml spuitbus

Intercoating ML 
Een amberkleurig conserveringsmiddel voor 
allerlei metalen onderdelen van auto’s, boten 
en in de industrie, zowel in- als uitwendig 
te gebruiken. Dit product heeft een sterk 
kruipend en waterverdringend vermogen. 
Beschermt ook chroom en gereedschappen 
tegen corrosie.

Ref 63105 500ml spuitbus
Ref 63151  1 liter  

Intercoating ML Wax White 
Een roestbeschermer op wasbasis, zorgt voor 
een maximale bescherming tegen corrosie, 
roest en steenslag.

Ref 63605 500ml spuitbus
Ref 63651  1 liter  



RUITEN VERVANGING CONCEPT
Screenbond MS 97
Een hoogtechnologisch ruitenkit gebaseerd 
op de meest recente ontwikkeling in MS 
polymeren. Een ruitenkit die speciaal werd 
ontwikkeld voor het verlijmen van ruiten, 
door professionele monteurs, zowel in auto-
mobielsector als in de bouwwereld.

Ref 97802 290ml

Screenbond Primer Blanc
Een blanke primer ten behoeve van een 
uitstekende hechting van onze ruitenkit; 
Bardahl Screenbond MS97. Zeer geschikt 
voor voorruiten, achter - en zijruiten in de 
automobielindustrie voor (eerste) montage 
en reparaties.

Ref 97821 100ml
  
Screenbond Primer Black
Een zwarte primer die beschermt tegen corro-
sie. Uitstekend geschikt voor voorruiten, 
achter - en zijruiten in de auto-industrie voor 
eerste montage en natuurlijk ook reparaties. 

Ref 97810 30ml

Easy Gasket
Deze pakkingmaker is eenvoudig om mee te 
werken en vervangt allerlei soorten pakkin-
gen. Niet geleidend en zeer goed bestand 
tegen hoge temperaturen (-50°C tot 260°C). 
Biedt uitstekende weerstand tegen extreme 
weersinvloeden, remvloeistoffen, minerale 
oliën en vetten. Hecht zeer goed op rubber, 
metaal, hout, glas, keramiek en vele kunst-
stofsoorten en heeft een geringe droogtijd. 
Zakt niet weg op verticale en horizontale 
oppervlakten. Kleur zwart. Tevens is een 
vloeibare pakkingmaker leverbaar in het grijs 
onder de naam Speedy Gasket.

Ref 77101 100ml  Easy gasket
Ref 77102 200ml  Easy gasket
Ref 69001 100ml  Speedy Gasket

Threadlock T142
Semi permanente draadborging. Voor het 
afdichten en borgen van draadeinden van 
schroeven, bouten en moeren tot M36. Blijft 
demontabel.

Ref 97001 50ml 

REPAREREN EN VERVANGEN VAN RUITEN

REPARATIEMIDDELEN

STARTHULP

Startkit ruitreparatie, 31-delig
Koffer waarmee direct begonnen kan wor-
den om ruiten te vervangen. Middels een 
workshop kunt u leren hoe ruiten vervangen 
kunnen worden. 

Ref 00100

Alle onderdelen uit de startkit ruitreparatie 
zijn los te bestellen. Neem contact met ons 
op voor de mogelijkheden. Raadpleeg uw 
Bardahl-vertegenwoordiger.

RUITEN REPARATIE CONCEPT
Startkit sterreparatie
Bardahl’s ruitreparatie-concept bevat een 
volledige set gereedschappen, ontwikkeld 
om professioneel sterretjes in voorruiten te 
repareren. Met deze complete ruitreparatie 
bent u in staat om het sterretje vakkundig op 
te vullen. Hiermee wordt voorkomen dat het 
sterretje verder doorscheurt. Voor uw klant 
betekent dit: beter zicht en kosten voor het 

Threadlock T171
Permanent draadborging. Voor het afdichten 
en borgen van draadeinden van schroeven, 
bouten en moeren. Zeer sterk maar toch 
demontabel.

Ref 97011 50ml 

Threadlock T442
Semi premanent draadborging. Een schroef-
draad borgmiddel voor het afdichten en 
borgen van draadeinden van metalen pijpen 
en fittingen  in zowel pneumatische- en 
hydraulische systemen, tot R3/4”. Blijft 
demontabel.

Ref 97031 50ml 

Retainer R138
Permanent afdichten/ borgen. Voor het 
monteren van lagers, bussen, tandwielen, 
schroeven en moeren. Het vult de ruimte 
op die ontstaan is bij versleten onderdelen. 
Borgt lagers, die zonder persing ingebracht 
kunnen worden. Maximale afdichting tot 
0.2 mm.

Ref 97021 50ml 

Quick Start   
Starthulp voor benzine- en dieselmotoren. 
Voorkomt overbelasting van de accu en gaat 
vorming van vocht in de carburateur tegen.

Ref 66104 400ml spuitbus

EGR Valve Cleaner
Verwijdert roet, gom en andere neerslagen. 
Een schone EGR klep verbetert de motor-
prestaties en verlaagt het brandstofverbruik. 
Geschikt voor motoren met roetfilter en 
katalysator.

Ref 4326 400ml spuitbus

Fuel System Parts Cleaner 
(Carb and Choke Cleaner)
Verwijdert gom en vernis uit brandstofsyste-
men inclusief de injectoren en carburateurs. 
Reinigt kleppen en sproeiers en herstelt de 
efficiency van het brandstofsysteem, terwijl 
het brandstofverbruik verbeterd wordt. 
Voorkomt onregelmatig stationair draaien 
van de motor. 

Ref 60004 400ml spuitbus

vervangen van de voorruit kan voorkomen 
worden als men op tijd het sterretje repa-
reert.

Ref 00200

Alle onderdelen uit de startkit sterreparatie 
zijn los te bestellen. Raadpleeg uw 
Bardahl-vertegenwoordiger.

Exhaust Repair Paste
Een snel drogende reparatie pasta voor 
het dichten van gaten, scheuren, en 
lekkages in het uitlaatsysteem.

Ref 66502 200gr 
  
Exhaust Assembling Paste
Een uitlaatpasta die zeer gemakkelijk 
te gebruiken is voor het gasdichten van 
uitlaatsystemen en de uitlaatpijpstukken 
(fittingen). Het product verhardt zichzelf 
door de hete uitlaatgassen.

Ref 66502 170gr

Electrical Contact Cleaner
Verbetert de stroomgeleiding, voorkomt 
lekstromen, spanningsverlies en span-
ningsterugval. Een snelwerkend en veelzijdig 
reinigingsmiddel, voor het effectief en snel 
verwijderen van vlekken, coatings, drukink-
ten of resten van olie, vet of vuil. Veilig voor 
gelakte oppervlakken, rubber, plastic en 
andere isolatiemateriaal. 

Ref 61004 400ml spuitbus



  

 REPAREREN EN VERVANGEN VAN RUITEN

REPARATIEMIDDELEN

STARTHULP

ASHOEZEN

ONDERSTEUNENDE PRODUCTEN

Handcleaner dispenser inclusief houder. 
Geschikt voor de 3 liter Handcleaner.

Ref 00051 
  
Dispenser geschikt voor de 10 liter 
Handcleaner.

Ref 00052 

Dispenser geschikt voor de 1 liter Barrier 
Cream.

Ref 00053 

De ashoezen zijn ontwikkeld voor zeer lange 
levensduur. Het homokineten vet biedt be-
scherming tegen roest, corrosie en slijtage. 
Zelfs bij hoge temperaturen en na lange 
levensduur blijft het materiaal soepel. Olie, 
vuil, vocht etc. krijgen geen kans om binnen 
te dringen in de hoes.

Ref 40051 normaal
Ref  40251 groot
Ref 40451 stuurhuishoes
Ref 40551 fuseekogelhoes

Tevens verkrijgbaar: homokinetenvet, 
verstelbare klembanden, ashoes tang, 
montage units

Metal Repair Stick
Speciaal voor snelle reparaties van meta-
len onderdelen. Voor het vlak maken en 
afdichten van scheuren, gaten, lekkages en 
beschadiging van machineonderdelen, tanks, 
leidingen, houders, pompen en omman-
telingen, balkonhekken, trapleuningen en 
versleten schroefdraad.

Ref 96501  130gr

Cotton Tape
Cotton tape is een zeer sterke enkelzijdig kle-
vende linnen duc-tape, die eenvoudig met de 
hand is te scheuren. De tape is 5 cm breed en 
50 meter lang. Geschikt voor zowel binnen- 
als buitengebruik, watervast en zodoende 
zeer breed inzetbaar.

Ref 96600  (leverbaar in zilver, zwart, wit, 
 geel, blauw, groen, rood)

Spuitpistool geschikt voor kitpatronen als 
Bardahl PS55 en Screenbond MS97

Ref 00066

Pneumatisch kitpistool voor het eenvoudig 
verspuiten van Bardahl Polysealer PS55 en/
of Screenbond MS97.

Ref 00073 
  
Spuitpistool voor gebruik van Bardahl Plastic 
Repair (hard, flexibel, transparant en metaal). 

Ref 00076 

Tyre Stop Leak
Repareert lekke banden en pompt 
ze gelijk weer op zonder het wiel te 
demonteren. Voor banden met en 
zonder binnenband. Geschikt voor 
auto’s, motorfietsen, caravans, 
terreinwagens, kruiwagens en 
andere voertuigen.

Ref. 66704 400ml spuitbus

Professioneel spuitpistool voor het 
verspuiten van Coating 1 liter.

Ref 00075 
  
Professioneel spuitpistool voor het 
verspuiten van Intercoating ML of Wax 1 liter.

Ref 00074
  
Spuitpistool geschikt voor 1 liter Coatings

Ref 00064

DUURZAAMHEID

Bardahl heeft een reeks biologisch 

afbreekbare producten in het assorti-

ment die u helpen om te smeren of te 

reinigen op plekken waar direct milieu 

contact niet vermeden kan worden. 

Het is zeker niet zo dat biologisch af-

breekbare producten zonder problemen 

in het milieu terecht mogen komen, 

ze zijn alleen minder schadelijk en 

belastend voor het milieu. Een betere 

term zou zijn dat dit beter voor het 

milieu is dan reguliere smeermiddelen 

en reinigers.

 

Biologische afbraak is een natuurlijk 

proces waarbij organische stoffen 

(dat wil zeggen stoffen die koolstof 

bevatten) afgebroken worden door 

de natuurlijke activiteit van levende 

micro-organismen, zoals bacteriën en 

schimmels. Stoffen die zich op deze 

manier laten afbreken, noemt men 

biologisch afbreekbaar. Gebruik van 

biologisch afbreekbare producten 

draagt bij aan de verlaging van de 

milieubelasting.

MILIEU

De kans op olieverontreiniging op 

vloeren zoals bijvoorbeeld in de garage 

en werkplaatsen is reëel aanwezig. 

Bardahl beschikt over een tweetal 

producten om snel en effectief gemorste 

olie op te ruimen. Allereerst heeft 

Bardahl vloerkorrels; deze hebben 

een sterk absorptie vermogen en zijn 

recyclebaar. Daarnaast heeft Bardahl olie-

absorptiedoeken die tot 1,4 liter per doek 

kunnen opnemen.

OVERIG



FOR A WORLD WITHOUT FRICTION
SINCE 1939

BARDAHL – OCD NEDERLAND BV

Maxwellstraat 41, 3316 GP Dordrecht

The Netherlands

tel 0031-78 651 23 22 - info@bardahl.nl - www.bardahl.nl

Mogelijk heeft u ook interesse in onze andere producten

De volgende brochures zijn beschikbaar:  

•  Lubricants brochure  •  Additive brochure  •  Technische smeermiddelen brochure  •  Agrarische brochure  

•  Automotive Classic  brochure  •  Food brochure  •  Nautic brochure


