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De naam Bardahl staat al meer dan een halve 
eeuw garant voor succes in de motor-, auto-, 
boot- en vliegtuigsport. Naast uitgebreid labora-
toriumonderzoek vindt Bardahl de wedstrijdsport 
de allerbeste test voor haar producten. 
Daar kunnen oliën en brandstoffen onder de 
meest extreme condities getest worden.

In een racemotor wordt de olie veel sneller rond- 
gepompt dan in een gewone personenauto; ook 
de toerentallen liggen in een racemotor veel 
hoger. Toerentallen boven de 15.000 omw./min. 
zijn heel gewoon en niet alleen bij Formule 1 of 
Indy-car motoren.

Bardahl producten zijn speciaal ontwikkeld om 
onder de moeilijkste omstandigheden nog te 
functioneren, waar andere producten dit allang 
niet meer doen. Daarom zal Bardahl over de  
hele wereld steeds weer zijn terug te vinden op 
circuits, in rally’s, rallysprints en in de motorcross.

UNIEKE ONTDEKKING
Meer dan zeventig jaar geleden in 1939 deed  
de Noor Ole Bardahl een unieke ontdekking.  
Een ontdekking die de grenzen van de smerende 
werking van een olie aanzienlijk verlegde.  
Hij kwam tot de conclusie dat de moleculaire 
structuur van motoroliën door middel van een 
toevoeging zodanig kon worden gewijzigd, dat 
de olie zich beter aan de bewegende delen 
van de motor kon hechten. De aldus gevormde 
smeerfilm was bovendien in staat om hogere 
tempera turen en drukken te verdragen dan tot 
dan toe mogelijk was. Dit had tot gevolg dat een 
verbrandingsmotor doelmatiger kon werken met 
minder slijtage en onderhoud. De produkten die 
Bardahl op basis van dit principe ontwikkelde 
werden een succes in de auto- en motor industrie. 
Bovendien zorgden zij voor veel successen in de 
wedstrijdsport.

NIEUWE TECHNOLOGIE
Bardahl is uitgegroeid tot één van de meest 
toonaangevende fabrikanten van olie- en brand-
stoftoevoegingen, speciale smeer middelen en 
onderhoudsproducten. Deze groei is het directe 
resultaat van een bedrijfspolitiek waarin twee 
doelstellingen centraal staan: het alleen produ-
ceren van producten van de hoogste kwaliteit  
en de doelstelling constant te blijven zoeken 
naar verbeteringen van de bestaande en de 
ontwikkeling van nieuwe producten.

Het uitgebreide productenpakket omvat naast de 
diverse toevoegingen, ook onderhoudsproducten 
en complete smeeroliën en vetten. Producten die 
stuk voor stuk maximale resultaten geven voor 
het doel waarvoor zij zijn gemaakt.

DE 4-KOGEL E.P. TEST
De Shell 4-kogel Hoge-Druk Tester is een test-
apparaat om op exacte wijze het gedrag van 
smeermiddelen onder extreem hoge druk vast  
te stellen. Dit apparaat wordt in de industrie 
algemeen toegepast. De testapparatuur, ont-
wikkeld door Shell Oil Company, bestaat onder 
meer uit 4 stalen kogels en dient om het  
smerend vermogen van olie te testen. Tijdens de 
test worden stalen kogels onder verschillende 
belastingen en toerentallen gecontroleerd op 
wrijving en slijtage. De test gaat net zolang door 
tot uiteindelijk de smeerfilm doorbroken wordt 
en de kogels aan elkaar smelten, hetgeen zelden 
gebeurt als er een olie getest wordt waar Bardahl 
toevoegingen in aanwezig zijn.

3.1. OIL BOOSTER - TURBO PROTECT
Ref.	 11103	 24x300ml.
Bedekt de motoronderdelen met een bijna 
wrijvingsloos hoge-druk laagje en vormt een  
niet te doorbreken smeerfilm tussen de metaal-
oppervlakken. Beschermt tegen slijtage bij droge 
koude starts en voorkomt dat er zich schadelijke 
neerslagen vormen. Voorkomt het haperen van 
hydraulische klepstoters.

3.2 NO SMOKE
Ref.	 01021	 12x500ml.
Een oliestabilisator met een extra hoge viscosi-
teit om overmatig olieverbruik te stoppen. Zorgt 
voor een betere afdichting tussen zuiger en  
cilinderwand, verbetert de compressie en  
vermindert het motorgeluid, de uitlaatrook en 
natuurlijk het olieverbruik.

3.3 NO SMOKE + ENGINE STOP LEAK
Ref.	 2117	 8x473ml.
Een oliestabilisator waaraan speciale bestand-
delen zijn toegevoegd die de uitlaatrook  
vermindert of stopt. Het voorkomt bovendien  
motorlekkages die het gevolg zijn van gekrompen 
of uitgedroogde pakkingen 

3.4 B2 OIL TREATMENT
Ref.	 01001	 24x300ml.
Een oliestabilisator voor motoren met een hoge 
km-stand of een hoog olieverbruik. Verhoogt  
de compressie. Stopt overmatig olieverbruik en  
vermindert de uitlaatrook. Zorgt voor hogere 
oliedruk en vermindert wrijving en slijtage.

HYDRAULIC VALVE LIFTER 
TREATMENT
Ref.	 11035	 12x300ml.
Een speciale motorolie toevoeging voor hydrauli-
sche klepstoters die de aanslag (olieresten, 
koolaanslag, enz.) bij de klepstoters verwijdert 

en zodoende de goede werking ervan herstelt. 
Dankzij de speciale anti-slijtagefilm worden  
de klepstoters, de klepsteel en de nokkenas  
beschermd en wordt de levensduur van de  
motor verlengd. Geschikt voor alle soorten  
motorolie van zowel benzine als diesel motoren.

3.5 MANUAL GEAR BOX ADDITIVE  
 (CONC. GEAR OIL ADDITIVE)
Ref.	01604									24x125ml.
Een hoge-druk olietoevoeging voor 
conventionele versnellingsbakken, stuurhuizen 
en achterbruggen. Vermindert wrijving, 
vermogensverlies en geluid als gevolg van on-
toereikende smering. Zorgt voor lichter schake-
len en sturen.

MANUAL GEAR BOX STOP LEAK
Ref.	 1756	 6x227ml.
Brengt pakkingen en afdichtingen weer in 
originele staat en vermindert zodoende 
olieverlies. Zorgt ervoor dat uitgedroogde 
en hard geworden pakkingen van rubber en 
neopreen weer soepel worden. Voor elk type 
manuele versnellingsbak. Voor automatische 
versnellingsbakken. Zie ref. ref 6018 Automatic 
Transmission Stop Leak

3.6. ENGINE STOP LEAK
Ref.	 11201	 24x300ml.
Stopt en voorkomt motorlekkages veroorzaakt 
door gekrompen en uitgedroogde pakkingen. 
Vermindert het geluid van kleplichters. Maakt 
vastzittende zuigerveren los.

3.7 POWER STEERING STOP LEAK
Ref.	 1755	 6x300ml.
Dit product is mengbaar met alle soorten 
olie zoals ze gebruikt worden in stuurbekrachti-
gingen of automatische versnellingsbakken die 
een Dexron of een gelijksoortig type (behalve 
LHM). Het kan gebruikt worden  
om het reservoir bij te vullen. Het stopt lekka-
ges en voorkomt daarmee kostbare  reparaties. 
Maakt hard geworden of uitgedroogde pakkingen 
weer soepel. 

AUTOMATIC-TRANSMISSION 
STOP LEAK
Ref.	 06018	 12x473ml.
Een supplement voor automatische transmissie-
vloeistoffen dat zorgt voor soepel schakelen 
tijdens het rijden. Verwijdert gom en vernis van 
de bewegende delen, vermindert slijtage en dicht 
en voorkomt lekkages door de pakkingen soepel 
te houden. Beschermt bij zware belasting en 
hoge temperatuur.

BARDAHL TER LAND, TER ZEE EN IN DE LUCHT

	 1	 Duizenden	malen	
vergroot,	ziet	men	dat	
alle	metaalopper	vlakken	
microscopische	pieken		
en	dalen	hebben.

	 2	 Hoge	drukken	zorgen	
voor	vonken,	verhitting	van	
metalen	en	vernietiging	
van	de	oliemoleculen.

	 3	 Moleculaire	aan
trekking	tussen	de	hete,	
kale	oppervlakken	zorgt	
voor	het	vloeien	en	het	
daaropvolgende	vreten	
van	het	metaal.

	 4	 Bardahl’s	smeer
middelen	bevatten	een	
unieke	formule	van		
taaie	moleculen	die	de	
temperatuur	laag	houdt		
en	slijtage	voorkomt. Bovenstaande	foto	toont	de	slijtageplekken	van	5	kogels	

die	bij	5	verschillende	smeermiddelen	horen,	die	onder
worpen	zijn	aan	de	4Kogel	E.P.	Test.	De	tweede	kogel	
(van	links)	met	bijna	geen	slijtagevlak	hoort	bij	een		
Bardahl	produkt.

ISO-certificering
In het streven naar een optimale kwaliteit is 
Bardahl ISO-certificeerd. 

Verschillende autofabrikanten en importeurs, 
zoals Peugeot, Citroën en VW/Audi kozen  
Bardahl om voor hen auto-onderhouds producten 
te maken onder eigen naam. 

Compressietest
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4.4 FUEL SYSTEM PARTS CLEANER 
 (Carb	and	Choke	Cleaner)
Ref.	 60004	 12x400ml.
Een snelle en efficiënte reiniger voor carburateurs, 
automatische chokes, sproeiers en andere 
onderdelen van het brandstofsysteem. Voorkomt 
onregelmatig stationair draaien van de motor 
en verbetert het brandstofverbruik. Uitermate 
geschikt voor het reinigen van onderdelen van 
alle typen  brandstofinjectiesystemen.

4.5 ELECTRICAL CONTACT CLEANER
Ref.	 61004	 12x400ml.
Een snelwerkende reiniger en beschermer voor 
alle electrische kontakten. Het lost vet, olie,  
stof en vuil moeiteloos op en spoelt het ook weg. 
Verbetert de stroomgeleiding, voorkomt  lek-
stromen, spanningsverlies en spannings terugval. 
Beschermt tegen opnieuw vuil worden.

4.6 QUICK START
Ref.	 66104	 12x400ml.
Een starthulp voor benzine- en dieselmotoren. 
Het voorkomt overbelasting van de accu en gaat 
vorming van ijs in de carburateur tegen.

4.7 MOTORPLAST
Ref.	 66404	 12x400ml.
Vormt  een beschermend glanzend laagje op 
de motor en de diverse motoronderdelen zoals 
accu, slangen, bougiekabels, luchtfilter, enz. Laat 
de motor, kabels en slangen er weer als nieuw 
uitzien en zorgt voor een langdurige bescherming 
tegen vocht en corrosie.

4.1 FUEL INJECTOR CLEANER
Ref.	 12109	 24x300ml.
Reinigt verstopt geraakte injectie-systemen. 
Maakt neerslagen zacht, lost ze op en spoelt ze 
weg via het brandstofsysteem. Zorgt weer voor 
gemakkelijker starten, beter accelereren en direct 
reageren op het (intrappen van het) gaspedaal. 
Voorkomt onregelmatig lopen van de motor en 
zorgt weer voor maximale prestaties.

4.2 CONCENTRATED FUEL 
 INJECTOR CLEANER
Ref.	 12105	 12x500ml.
Deze nieuwe geconcentreerde formule is 
speciaal ontworpen voor het opheffen van 
problemen zoals: het haperen bij het accelereren, 
het onregelmatig stationair lopen van de motor, 
problemen bij een koude start, te hoog brand-
stofverbruik en uitlaatrook, dat het gevolg is van 
vervuiling van het brandstofsysteem van zowel 
oude als nieuwe benzinemotoren. Geschikt voor 
o.a. GDI, HPI en IDE-motoren.

4.3 FUEL TREATMENT 
Ref.	 12009	 24x300ml.
Reinigt de carburateur en zorgt dat het systeem 
schoon blijft. Vermindert schadelijke neerslagen 
op de inlaatkleppen en voorkomt corrosie-
vorming in het brandstofsysteem. Vermindert het 
brandstofverbruik.

5.5 ENGINE TUNE UP & FLUSH
Ref.	 04018	 24x326ml.
Reinigt de motor inwendig van allerlei schade-
lijke neerslagen. Lost gom, vernis en sludge in 
de motor op. Maakt vastzittende zuigerveren, 
kleppen, klepstoters en kleplichters weer los. 
Verbetert tevens het vermogensverlies.

5.6 INTAKE VALVE CLEANER
Ref.	 05040	 12x192ml.
Reinigt inlaatkleppen van neerslagen en zorgt 
weer voor een goede werking. Voorkomt vorming 
van nieuwe neerslagen en reinigt bovendien 
het gehele brandstofsysteem. Dit product is in 
samenwerking met BMW-USA ontwikkeld.

TOP OIL
Ref.	 02451	 12x1ltr.
Smeert en beschermt het bovenste deel van  
de cilinder. Reinigt en smeert  kleppen en klep-
zittingen. Houdt het brandstof-systeem schoon 
en zorgt weer voor een betere compressie en 
verbranding. Aanbevolen voor motoren die LPG 
als brandstof gebruiken.

FUEL STABILIzER
Ref.		1164			12x250ml
Wanneer een motor voor langere tijd niet wordt 
gebruikt is het verstandig om Fuel Stabilizer toe 
te voegen. Gebruik van deze benzinetoevoeging 
zorgt ervoor dat de additieven in de benzine 
minder snel uitdampen, waardoor de bewarings- 
duur van benzine wordt verlengd tot 24 maanden. 
Belangrijk voordeel daarbij is dat de kwaliteit van 
de brandstof constant blijft.

5.1 INSTEAD OF LEAD 
Ref.	 12219	 12x250ml.	(met	doseer	reservoir)	
“In Plaats van Lood” voorkomt het inslaan van 
kleppen en zittingen bij gebruik van loodvrije 
benzine in motoren die eigenlijk loodhoudende 
benzine nodig hebben. Beschermt motoren 
zonder schadelijk te zijn voor het milieu.

5.2 OCTANE BOOSTER
Ref.	12309		24x300ml.		Ref.	12302		12x500ml.
Verhoogt het octaangetal van benzine met 
4 tot maximaal 7 punten. Voorkomt ‘pingelen’  
en ‘nadieselen’. Zorgt voor een gelijkmatige  
verbranding en verbetert de motorprestatie. 
Bevat geen “Lood”

5.3 FUEL SYSTEM WATER REMOVER
Ref.	 1082	 6x300ml.
Verwijdert vocht uit de benzine of dieselbrand-
stof. Het product neemt het vocht op en laat  
het mee verbranden. Voorkomt corrosievorming 
en is veilig te gebruiken in elk type motor.
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6.1 COMMON RAIL DIESEL  
 INJECTOR CLEANER
Ref.	 13205	 12x500ml.
Deze nieuwe geconcentreerde formule is 
speciaal ontworpen voor het opheffen van 
problemen met vervuilde brandstofsystemen van 
zowel oude als nieuwe dieselmotoren (HDI-CDI-
TDI-TDCI-DCI- pompverstuiver, enz..)
Eén behandeling zorgt al voor:
• Reiniging en bescherming van het 
 complete injectiesysteem.
• Verhoogt het cetaangetal van de dieselolie 
 en bevordert de acceleratie van de motor.
• Voorkomt het vastlopen van de injectoren 
 en van de pomp door verwijdering van 
 water uit de brandstof.
• Vermindert het brandstofverbruik.
• Reduceert het lawaai van de motor.
• Reduceert de uitlaatrook.

6.2 DIESEL SYSTEM CLEANER
Ref.	 13209	 24x300ml.
Een professionele reiniger voor diesel-brandstof-
systemen. Kan zowel preventief als curatief ge-
bruikt worden. Vermindert rookvorming en verbe-
tert de emissiewaarden. Reinigt verstuivers 
zonder demontage.

6.3 DIESEL TREATMENT
Ref.	 13102	 24x300ml.
Een multifunctionele toevoeging die de verstui-
vers reinigen en het cetaangetal van de diesel-
brandstof verhoogt. Vermindert de rookvorming 
en zorgt voor een betere koude start. Zorgt voor 
betere emissiewaarden.

6.4 DIESEL ANTIFREEzE
Ref.	 02501	 36x100ml.
	 02551	 12x1ltr.	(en	5,	25,	60	&	210ltr)
Antivlokmiddel voor dieselbrandstoffen en lichte 
stookolie. Voorkomt vorming van vocht en paraf-
fine kristallen bij zeer lage temperaturen.  
Verbetert de filtreerbaarheid (CFPP) van de 
brandstof en voorkomt het verstopt raken van 
het filter. Zorgt bovendien voor een gelijk matige 
en volledige verbranding.

SYNTHETIC DIESELUBE - UHPD
Ref.	 51400	 5,	25,	60	&	210ltr.
Een diesel motorolie op synthetische basis 
voor zeer lange verversingstermijnen (tot max. 
120.000km.). Speciaal ontwikkeld voor de nieuwe 
EURO-III & IV motoren, waarvoor zwavelarme 
brandstoffen worden voorge schreven. Samen-
gesteld met het meest moderne additievenpak-
ket en synthetische basisoliën. SAE 10W40 
Overtreft API: SL/CI-4 ACEA: E4, E5, E7. Aanbe-
volen door MAN, Mercedes, Scania, Renault 
DAF en Volvo.

DIESELUBE - SHPD
Ref.	 51500	 5,	25,	60	&	210ltr.
Een motorolie speciaal aanbevolen voor  
motoren waarvoor een SHPD-olie (Super High 
Performance Diesel) wordt voorgeschreven. Ge-
schikt voor extra zwaarbelaste turbodiesel-

motoren met verlengde verversingstermijnen.  
(tot 45.000km: Mercedes en 60.000km: 
Volvo VDS-3) SAE 15W40 overtreft API: CI-4,
CH-4,CG-4 Geschikt voor SCR/EGR.  
E3, E,5, E7.

UNITRAC
Ref.	 51600	 5,	25,	60	&	210ltr.
Een universele olie ontworpen voor gebruik 
in zowel motor, transmissie als  in het hydrauli-
sche systeem. Deze veelzijdige olie wordt vooral 
gebruikt voor agrarische toepassingen. 
(STOU= Super Tractor Oil Universal) SAE 15W30 
of 10W30 overtreft API: SF/CE/CF-4 en voor GL4 
en 5 toepassingen geschikt.
 
SYNTHETIC DIESELUBE –UHPD
Ref.	54600		5,	25,	60	&	210ltr.
Een volsynthetische brandstofbesparende  
   “long drain”dieselmotorolie.  
   Voor zeer lange verversings  
   termijnen. Geschikt voor gebruik 
   in combinatie met laagzwavelige  
   diesel. SAE 10W40. API: CI-4, CH4
   CG4, CF4. ACEA: E4, E6, E7.

 

7.1 RADIATOR STOP LEAK
Ref.	 14001	 24x300ml.
Een snelwerkend dichtingsmiddel voor lekke ra-
diatoren. Vormt een taai en duurzame dichting in 
de lekkage. Voorkomt toekomstige lekkages en 
is mengbaar met elk type koelmiddel. Is veilig 
voor aluminium motorblokken en is onschadelijk 
voor rubberslangen en pakkingen.

7.2 RADIATOR FAST FLUSH
Ref.	 14010	 24x300ml.
Reinigt het gehele koelsysteem van schade lijke 
neerslagen als roest en kalkaanslag. Voorkomt 
oververhitting van de motor als gevolg van ver-
vuiling van het koelsysteem. Veilig te gebruiken 
in aluminium motorblokken.

7.3 ANTIFREEzE
Ref.	 83200	 1,	5,	25,	60	&	200ltr.
Een antivriesmiddel met speciale bescherming 
tegen corrosie voor gebruik in alle soorten moto-
ren, ook van aluminium. Samengesteld 
uit de hoogste kwaliteit glycol en speciale 
anti-corrosie middelen. Voldoet aan de 
hoogste eisen van automobielfabrikanten. 
Voor gebruik altijd mengen met water.

7.4 LONG LIFE COOLING FLUID
       –38°C G12+
Ref.	 83300	 1,	5,	25,	60	&	210ltr.
Een speciale hoogwaardige kant-en-klare silicaat 
vrije koelvloeistof ontwikkeld voor een maximale 
bescherming tegen roest, ketelsteen, sludge en 
het voorkomen van oververhitting. Beantwoordt 
aan de hoogste specificaties van ASTM D-3306/ 
4985, SAE J-1034, VW/AUDI/SEAT/SKODA 
TL774-D/F, Ford WSS-M97B44-D, GM 6277M, 
Citroën, DC MB-325.3, Jaguar WSS-M97B44-D, 
Peugeot, Landrover, Porsche TL-744D, Cummins 
IS & N14, DAF, Detroit Diesel, Deutz, MAN 324 
TYP SNF, MB 325.3, MTU MTL 5048, Renault 
41-01-001/S Type D, Scania TB 1451/TI 2-98 08 
13 TB, Volvo 014 GS 17009.

7.5 COOLANT –38°C 
Ref.	 83000	 1,	5,	25,	60	&	210ltr.
Kant-en-klare silicaat-arme koelvloeistof samen-
gesteld uit antivries en gedemine raliseerd water. 
Zorgt voor maximale bescherming in de zomer 
en de winter. Houdt motoren koel en radiateuren 

schoon. Beantwoordt aan hoge specificaties,  
zoals: ASTM D-3306/ 4985, SAE J-1034, AFNOR 
NFR 15-601, BS 6580/92, JIS K2234, MTU 
MTL5048, GM QL 130100, VAG TL-774C, BMW, 
DC MB-MS-717000, Fiat 9,55523, Landrover, 
Saab 6901 599, Cummins 85T8-2, MAN 324 TYP 
NF, Volvo 1286083/002.

AIR BRAKE ANTIFREEzE
Ref.	 84100	 1,	5,	25,	60	&	200ltr.	
Beschermt luchtremsystemen tijdens de vorst-
periode tot -80°C. Bevat geen methanol. Veilig 
voor rubber-, kunststof- en metalen onderdelen. 
Bevat corrosiewerende bestanddelen en smeert 
bewegende delen zoals kleppen en pakkingen.

 Tier Year CO  HC HC+Nox Nox PM
 Euro III diesel  2000  0.64  –  0.56  0.5  0.05
 Euro IV diesel  2005  0.5  –  0.3  0.25  0.025
 Japan diesel  2002  0.63  0.12   0.28  0.052
 Japan diesel  2005 0.63  0.024   0.14  0.013

 Euro III gasoline  2000 2.3  0.2  –  0.15  –
 Euro IV gasoline  2005  1  0.1  –  0.08  – 
 USA EPA Tier I  1997  3.4  0.41   0.4  0.08
 gasoline 
 USA EPA Tier II  2004  1.7  0.125  0.02  0.08 max
 gasoline 
 Japan gasoline  2000  0.67  0.08   0.08
 Japan gasoline  2005  1.15  0.05   0.05

Maximum	emissions	limits	for	passenger	cars	g/km	(g/mile	US)	
covered	by	legislation	in	the	EU,	US	and	Japan

  Starting date Parts (pm)  Nitrogen oxides (Nox)
   g/kWh g/kWh
 Euro ‘0’  1-10-1989  –  15
 Euro 1  1-10-1992  0.35  8
 Euro 2  1-10-1996  0.15  7
 Euro 3  1-10-2000  0.10  5
 Euro 4  1-10-2005  0.02  3.5
 Euro 5  1-10-2008  0.02  2
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8.1 ANTI FROST 
Ref.	 62202	 24x250ml.
	 62205		 24x500ml.
	 62251	 12x1ltr.	en	5,	25,	60,	en	200ltr.
Een hooggeconcentreerde ruitensproeier antivries 
met reinigingsbestanddelen. Indien dit product 
aan het water van het ruitensproeier tankje wordt 
toegevoegd voorkomt dit bevriezing in de winter 
en maakt het de voorruit ijsvrij. Veilig voor lak, 
chroom en rubber. Bevat geen methanol. 

8.2 DE-ICER
Ref.	 4544	 12x300ml.
Doet ijs op autoruiten direct smelten en voor-
komt het beslaan aan de binnenzijde. Ontdooit 
ook deursloten. Is veilig voor rubber en lak. 
Bevat geen methanol.

8.3 TURBO WASH CONCENTRATE
Ref.	 62902	 12x250ml.
Een zeer sterk geconcentreerde ruitenreiniger, 
vooral aanbevolen voor auto’s met sterk hellende 
voorruiten. In een verhouding van  1:100  
(10ml per liter water) zorgt dit product voor een 
streeploze heldere voorruit zonder gevaarlijke 
reflectie. 

8.4 WINDSHIELD CLEANER 
 (ANTI-INSECT)
Ref.	 62102	 48x250ml.
Een geconcentreerde ruitenreiniger voor het 
gehele jaar. Zorgt ervoor dat insecten, vuil en 
olieresten snel worden opgelost. Eén flacon is 
voldoende voor een ruiten-sproeierreservoir  
van max. 2,5ltr.

8.5 GLASS CLEANER
Ref.	 62005	 12x500ml.
Reinigt ruiten, spiegels, koplampen en allerlei 
andere oppervlakken van glas en chroom, maar 
ook natuursteen. Verwijdert vingerafdrukken, 
vetvlekken, lippenstift, modder, stof, insecten 
en andere verontreinigingen.  Laat geen strepen 
achter.

8.6 WHEEL CLEANER
Ref.	 60205	 12x500ml.
Snelwerkende reiniger voor het effectief schoon-
maken van lichtmetalen velgen. Het product op-
spuiten, met een hard sponsje verdelen, even in 
laten werken en vervolgens afspoelen met water.

 

8.7 PRE-CLEANER
Ref.	 60105		 12x500ml.
Een universele krachtige reiniger voor het  
oplossen van allerlei vuil. Het  lost vliegen en 
insecten van lak, chroom en glas op, maar ook 
olieaanslag bij de uitlaat en brandstofvuldop. 
Ideaal om sterk vervuilde plekken voor een  
wasbeurt met dit product te bespuiten.

Bardahl motoroliën beantwoorden aan en 
overtreffen de hoogste specificaties en zijn 
geregistreerd bij  
automobiel fabrikanten  
als BMW, Mercedes  
en Volkswagen en  
organisaties als het  
American Petroleum  
Institute (API) en  
ACEA.  
Voor meer informatie  
verwijzen wij naar  
de individuele 
productinformatie 
bladen.

XTC SYNTRONIC 0W40
Ref.	 51055	 4x5ltr.
De motorolie van de nieuwe generatie, vol- 
synthetisch, met de snelst mogelijke viscositeit. 
De zeer lage viscositeit van deze olie zorgt er-
voor dat de te smeren motoronderdelen direct  
na de start gesmeerd worden en dat de motor 
sneller op bedrijfstemperatuur is. Langere  
smeerintervallen zijn mogelijk voor zowel  
benzine-, LPG- als dieselmotoren. API-Service: 
SL-CF ACEA: A3, B3, B4.

9.1 XTC SYNTRONIC 5W40
Ref.	 51100	 1,	5,	25,	60	&	210ltr.
Een 100% synthetische motorolie (PAO) voor  
gebruik in alle personen- en bestelwagens met 
benzine-, LPG- en dieselmotoren, met en zonder 
turbolader. De geavanceerde technologie van 
deze olie zorgt voor maximale bescherming  
onder alle klimatologische en gebruiksomstandig - 
heden. Voorkomt de vorming van black sludge 
en is veilig voor katalysatoren. Langere smeer- 
intervallen mogelijk. API Service: SL/CF ACEA: 
A3, B3, B4.

9.2 XTC SYNTHETIC 10W40
Ref.	 50000	 1,	5,	25,	60	&	210ltr.
Hoogwaardige semi-synthetische olie voor alle 
benzine-, LPG- en dieselmotoren van personen-
auto’s en lichte bestelwagens met of zonder turbo. 
Voor zomer en winter. Veilig voor katalysatoren. 
Deze geavanceerde motorolie voldoet aan de 
zwaarste eisen voor benzine-, LPG- en diesel-
motoren met of zonder turbo. Voorkomt vorming 
van black sludge en is veilig voor katalysatoren. 
Buitengewoon bestand tegen hoge temperaturen 
en zorgt voor een uitzonderlijke bescherming  
tegen wrijving en oxidatie. API Service:  
SL/CF- ACEA: A3, B3, B4.

Ook leverbaar als XTC Synthetic 15W50
Ref.	 50400	 1,	5,	25,	60	&	210ltr.

9.3 XTC TURBO
Ref.	 50100	 15W40	
	 50500	 20W50			1,	5,	25,	60	&	210ltr.
Deze geavanceerde motorolie voldoet aan
de zwaarste eisen voor benzine, LPG-en diesel-
motoren met of zonder turbo. Voorkomt vorming 
van black sludge en is veilig voor katalysatoren. 
Buitengewoon bestand tegen hoge temperaturen 
en zorgt voor een uitzonderlijke bescherming  
tegen wrijving en oxidatie. De 20W50- viscositeit 
is uitermate geschikt voor alle soorten klassieke 
en semi-klassieke auto’s. API Service: SJ/CG-4 
ACEA: A3, B3, B4  

 

XTC SPECIAL M.O F 5W30
Ref.	 50800	 1,	5,	25,	60	&	210ltr.
Speciale motorolie voor lange smeerintervallen 
overeenkomstig de Ford specificaties M2 C913 
A+B API Services: SJ/CF ACEA: A1, A5-B1, B5.
Citroën/Peugeot bj >2000.

XTC 50501 SYNTHETIC TURBO 5W40
Ref.	 51700	 1,	5,	25,	60	&	210ltr.
Een speciale half-synthetische “long-life”  
motorolie voor personenwagens, lichte trucks, 
zowel voor benzine, lpg als dieselmotoren.  
Inclusief turbo motoren en TDI-motoren.  
API Services SM/CF ACEA: A3, B4, C3 
Ford WWS-M2  C917A  MB229.3 
VW500.00/505.00/505.01  
Renault RN0700 RN0710  BMW LL-04

XTC SYNTRONIC LA 5W30
Ref.	 50300	 1,	5,	25,	60	&	210ltr.
Een vol synthetische “long-life” motorolie 
voor Mercedes en BMW vermindert het  
brandstofverbruik en zorgt voor maximale  
bescherming tijdens het starten. API services: 
SM/CF ACEA: A3, B4, C3 MB 229.31
VW 502.00/505.00 BMW LL-04

XTC SYNTHETIC LSP 5W30
Ref.	 51300	 1,	5,	25,	60	&	210ltr.	
Een speciale synthetische motorolie voor  
specifieke motoren van Volkswagen, Audi,  
BMW en Mercedes. Ook universeel toepasbaar 
als long-life olie met een laag  SAPS* gehalte 
voor motoren met katalysator en roetfilter. 
ACEA: A3, B4, C3 Acc.VW 504.00/507.00, 
MB 229.51 en BMW LL-04

*	SAPS	=	Sulfaat-as,	fosfor	en	zwavel

XTC SYNTRONIC GM 5W30
Ref.	 51800	 1,	5,	25,	60	&	210ltr.
Een speciale vol synthetische motorolie 
voor GM-motoren met extra lange olie- 
verversing–intervallen. 30.000 km voor 
benzine motoren. 50.000 km voor diesel 
motoren. API Services: SL/CF ACEA: A3, 
B3, B4 GM-LL-A-025, GM-LL-B-025

 Antifrost  Water  Protection
 1 part 3 parts -10ºC
 1 part 2 parts -16ºC 
 1 part 1 part -25ºC
 2 parts 1 part -34ºC
 3 parts 1 part -40ºC

RACE MOTOROLIEN
Onderstaande motoroliën zijn speciaal ontwikkeld 
voor wedstrijdmotoren van zowel terreinwagens, 

rally als pure racewagens 
(zowel toerwagens als formulewagens) 

1. XTC SYNTHETIC RACING 15W50 Ref. 50900
2. INDY SYNTRONIC RACING 10W60 Ref. 50200

Beide leverbaar in 5, 25 en 60ltr.verpakking.

SPECIALE 
“OEM”MOTOROLIEN
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10.1  XTG SYNTHETIC GEAR OIL
Ref.	 52000	 75W90
	 52500	 75W90LS
	 500ml,	 1,	5,	25,	60	&	210ltr.
Een synthetische transmissieolie ontwikkeld om 
te beantwoorden aan de meest strenge eisen 
van de huidige moderne versnellings-bakken en 
achterbruggen. De speciale hogedruk additieven 
in deze olie zorgen voor een optimale bescher-
ming, soepeler schakelen, zonder knarsen.  
Ook leverbaar is een transmissie olie voor  
“limited slip” systemen. API Service: GL-5

10.2  XTG GEAR OIL
Ref.	 52100	 80W90/GL5	
Ref.	 52200	 75W/80	PSA	GL4+
Ref.	 52300	 85W140/GL5	
Ref.	 52400	 80W90/GL4
							 500ml,	 1,	5,	25,	60	&	210ltr.  
Een eerste klas transmissieolie voor alle soorten 
versnellingsbakken en achterbruggen van auto’s, 
motorfietsen, vrachtwagens, tractoren en 4x4-
auto’s waarvoor een GL-5 is voorgeschreven. 
Deze olie is verkrijgbaar in diverse viscositeiten 
en ook in GL-4 versie. API Service: GL-5

GEAR BOX STOP LEAK
Zie	pag.3

10.3  ATF DII AUTOMATIC
  TRANSMISSION FLUID
Ref.	 52800	 1,	5,	25,	60	&	210ltr.
Een hoogwaardige universele transmissievloei-
stof voor alle automatische transmissies van 
automobielen. Het product voldoet aan de 
specificaties van de internationale auto- en 
transmissie-fabrikanten. Overeenkomstig 
specificaties DEXRON DII 

ATF DIII AUTOMATIC 
TRANSMISSION FLUID 
Ref.	 52700	 1,	5,	25,	60	&	210ltr.
Een nieuwe automatische transmissie vloeistof 
die gebruikt wordt als een Dexron III (of DII, IIE  
of Mercon) voorgeschreven is. Speciaal ontwikkeld 
voor alle moderne automatische transmissies.

AUTOMATIC TRANSMISSION 
STOP LEAK
Zie	pag.3

10.4. LHM HYDRAULIC FLUID
Ref.	 52900	 1,	5,	25	&	60ltr.
Groen gekleurde minerale hydraulische vloeistof 
voor het centrale hydraulic- en remsysteem 
van Citroën. Kan vermengd worden met andere 
minerale LHM vloeistoffen. Beantwoordt aan 
de recente lage temperatuurspecificaties van 
Citroën.

    

US-POWER STEERING FLUID
Ref.	 5712	 12x12oz/355ml.
Ontwikkeld voor stuurbekrachtigingunits van 
GM, Ford, Chrysler, Jeep en andere merken. 
Voorkomt slijtage en houdt de pakkingen 
soepel en zacht. Stopt gepiep, voorkomt 
lekkages en zorgt voor een goede werking. 

EU-POWER STEERING FLUID
Ref.	 53151	 12x1ltr.
							 53155	 4x5ltr.
Een speciale hydraulische vloeistof met een 
hoge viscositeitsindex voor stuurbekrachtigingen, 
4x4 units en schokbrekers. Volgens specificaties: 
DIN 51524T2, ISO 7308, VW TL 52146, Peugeot 
B71 2718, Volvo STD 1273,36.

POWER STEERING STOP LEAK
Zie	pag.3

10.5  MULTI SERVICE 
  WHEELBEARING GREASE
Ref.	 54701	 24x100gr.
	 54705	 12x500gr.
Een veelzijdig smeervet voor allerlei toepassingen 
dat zorgt voor maximale bescherming tegen 
roest en corrosie. Dit smeervet is samengesteld 
uit hoogwaardige lithium zepen en basisoliën 
waaraan speciale hoge-druk additieven zijn  
toegevoegd die voor minder wrijving en slijtage 
zorgen. 

10.6 SYNTHETIC BRAKE FLUID DOT 4
Ref.	 53500	 250ml,	1,	5	&	60ltr.
Een remvloeistof op synthetische basis met een 
hoog nat en droog kookpunt. Geschikt voor 
alle hydraulische-, schijf- en trommel systemen 
in personenauto’s, vrachtwagens, bussen en 
andere voertuigen.

10.7 SYNTHETIC BRAKE FLUID 
 DOT 5.1
Ref.	 53600	 250ml,	1	&	5ltr.
Een volsynthetische remvloeistof met een zeer 
hoog nat en droog kookpunt. Speciaal aan-
bevolen voor competitie doeleinden en in auto’s 
met een ABS remsysteem.
 
BRAKE FLUID DOT 3
Ref.	 53455	 4x5ltr.
Een remvloeistof die bestemd is voor rem- 
systemen waarvoor een DOT3 is voorgeschreven. 
Geschikt voor zowel schijf- als trommelremmen 
en is mengbaar met andere DOT3 en DOT4 
remvloeistoffen.
  
ATF DIV  UNIVERSAL AUTOMATIC 
TRANSMISSION FLUID
Ref.	 52600	 5,	25,	60	&	210	ltr.
Universele automatische transmissie vloeistof 
voor de nieuwe generatie automatische 
versnellingsbakken. Dexron II-D, II-E, III en 
Mercon.

11.1 BARRIER CREAM 
Ref.	 60501	 24x100ml.
	 60551			12x1ltr.	(dispenser	beschikbaar)
Een onzichtbare handschoen die tijdens het  
werken de handen beschermt en het schoon-
maken van de handen vereenvoudigt. Bevat 
geen conserverings middelen of siliconen.

11.2  HANDCLEANER
Ref.	 60301	 24x100gr.
		 60305	 12x500gr.
	 60351	 10x1ltr.
	 60353	 6x3	ltr.
	 60381	 1x10ltr.
Een milieuvriendelijke handreiniger die reinigt tot 
diep in de poriën van de huid en onder de nagel-
riemen. De lanoline in het product beschermt en 
verzorgt de huid. Verwijdert moeiteloos smeer-
olie, vet, inkt, verf, teer, bitumen, enz. Het is 
spaarzaam in het gebruik en laat de handen 
bovendien fris ruiken. Deze handreiniger is  
dermatologisch getest en pH-neutraal. Getest 
door de Gezondheids kliniek van de Universiteit 
Dusseldorf. Voor 1, 3 & 10ltr. verpakkingen zijn 
dispensers leverbaar.  

11.3  FOAM CLEANER
Ref.	 61305	 12x500ml.
Een schuimende reiniger voor bekleding, tapijt 
en glas. Dit product reinigt tot diep in de vezels, 
verwijdert moeiteloos hardnekkige vlekken en 
verfrist de kleuren. Het reinigt ruiten, spiegels, 
koplampen en allerlei andere oppervlakken van 
glas. Tevens kan het gebruikt worden voor het 
reinigen van keramische materialen, tegels,  
metaal, beton en gelakte oppervlakken.  
verwijdert olie, inkt, roet, was, nicotine en vet.

        

11.4  ENGINE CLEANER
Ref.	 61204	 24x400ml.
	 Plus	5,	25,	60	en	210ltr.	
Dit product is speciaal ontwikkeld voor het  
reinigen van sterk vervuilde motoren en machines. 
Het 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.

11.5 CAR SHAMPOO
 “WASH AND SHINE”
Ref.	 61505	 24x500ml
	 61551	 5	en	25ltr.
Een geconcentreerde autoshampoo voor het 
snel reinigen van auto’s, motoren, boten, enz. 
Voorkomt te snelle droging, beschermt de lak  
en zorgt voor glans. Dit product is biologisch  
afbreekbaar en 25ml. 
is voldoende voor 
10 liter water.	
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12.1  SUPER SPRAY 
Ref.	 68204	 24x400ml.
Een multifunctioneel product, dat gebruikt wordt 
als kruipolie, smeermiddel en vochtverdrijver.  
Het maakt vastzittende bouten en moeren los, 
smeert scharnieren, sloten, kettingen, enz. en 
verdringt vocht uit het ontstekingsmechanisme, 
bedrading, schakelaars, enz. Bovendien voor-
komt het vorming van roest en corrosie.

12.2  COCKPIT SPRAY
Ref.	 66004	 24x400ml.
Een interieurspray die onderdelen van vinyl, plastic, 
rubber, plexiglas of kunstleer weer een nieuw  
uiterlijk geeft. Het beschermt, verfrist en geeft 
oppervlakken weer de originele matte kleur  
terug. Houdt kunststof anti-statisch en soepel.

12.3  SILICONE SPRAY LUBE 
Ref.	 66304	 24x400ml.
Het ideale niet-vlekkende smeermiddel voor  
allerlei draaiende en langs elkaar glijdende  
onderdelen. Voorkomt piepen en kraken van  
onderdelen en bedrading onder het dashboard. 
Dit product vlekt en kleeft niet en trekt geen vuil, 
zand, stof of water aan. Houdt portierrubbers 
soepel en voorkomt vastvriezen in de winter.
Dit product is ook geschikt als smeermiddel 
in de voedings- en farmaceutische industrie.  
Bevat FDA goedgekeurde bestanddelen.

12.4. CAR MAKE UP
Ref.	 66003	 12x300ml.
Voorkomt dat allerlei materialen dof, mat of bros 
worden, hetgeen veroorzaakt wordt door invloeden 
van buitenaf, zoals zon, regen, luchtverontreiniging, 
e.d. Het beschermt, herstelt en vernieuwt rubber, 
vinyl, kunstleer, plastic, lak, plexiglas, formica en 
vele andere materialen.

12.5. CRèME AUTOWAS
Ref.	 67103	 12x300ml.
Autowas voor nieuwe en zo goed als nieuwe  
en gereinigde lak. Een uniek mengsel van  
synthetische polymeren en carnauba was zorgt 
voor langdurige hoogglans. Uitzonderlijke  
bescherming tegen uv-stralen, oxydatie,
corrosie en oppervlaktedegradatie.

12.6. PAINT CLEANER
Ref.	 67303	 12x300ml.
Een product speciaal ontwikkeld voor doffe, matte 
en verweerde lakken. Het verwijdert kleine  
krassen, schrammen, verf- en laksporen en ook 
hardnekkig vuil zeer grondig. Het geeft de lak  
zijn oorspronkelijke kleur terug en zorgt weer 
voor glans.

12.7. SHOWROOM SHINE SPRAY
Ref.	 67004	 12x400ml.
Voor een langdurige beschermende hoogglans 
van autolakken, chroom en koper. Ook geschikt 
voor kunstleder en andere kunststofsoorten. 
Voor personenauto’s, trucks, motorfietsen,  
boten, caravans, tuinmeubelen enz.  
Eenvoudig te gebruiken: opspuiten, verdelen  
en uitwrijven.

13.1 RED PRIMER
 GREY PRIMER (Grondlak)
Ref.	 64004	 12x400ml.
Ref.	 64704	 12x400ml.
Een sneldrogende matte grijze grondverf. 
Het zorgt ervoor, dat alle soorten oppervlakken 
een duurzame beschermende grondlaag krijgen, 
die zich met alle soorten lak eenvoudig laat 
overspuiten.

13.2 RACING BLACK
Ref.	64104										12x400ml.
Een matzwarte, zijdeglanzende sneldrogende 
lak. Het zorgt ervoor, dat alle soorten oppervlak-
ken een sportief uiterlijk krijgen en het beschermt 
bovendien tegen het weerkaatsen van zonne-
stralen. Wordt ook gebruikt als controlelak 
door schade herstellers.

13.3 800°C HEAT PROOF PAINT
Ref.	 64204	 12x400ml.
Een hittebestendige zijdeglanzende lak. Het 
zorgt ervoor, dat alle soorten oppervlakken een 
sportief uiterlijk krijgen en beschermt bovendien 
tegen het weerkaatsen van zon- en lichtstralen.

zINC PRIMER
Ref.	 72104	 12x400ml.
Voor een langdurige, bijna permanente bescher-
ming tegen roest en corrosie. Hecht op alle soor-
ten metaal en is uitermate geschikt als geleiden-
de laag bij laswerkzaamheden. Wordt ook gebruikt 
voor het bijwerken van thermisch verzinkt staal, 
lakwerk en als grondlak.

PRIMER FILLER
Ref.	65305	12x500ml	(black)
65405	12x500ml	(grey)
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.

 

13.4 CLEAR VARNISH
Ref.	 64304	 12x400ml.
Een duurzame transparante laklaag op alle soor-
ten gelakte metaaloppervlakken, zoals (licht)me-
talen velgen. Zorgt voor een langdurige bescher-
ming tegen roest en corrosie. Op autovelgen 
beschermt het bovendien tegen inbranden van 
remstof.

13.5 ALUMINIUM
 WHEELPAINT (Velgenlak)
Ref.	 64604	 12x400ml.	
Een sneldrogende metaalkleurige verf. Het zorgt 
ervoor, dat autovelgen en andere oppervlakken 
een verzorgd uiterlijk krijgen. Beschermt tevens 
tegen corrosie en aantasting door pekel in de 
winter.

13.6 SPRAY PAINT 
Ref	 64804	 12x400ml.	Zwart
	 64904	 12x400ml.	Wit
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. Verkrijgbaar in de kleuren glanzend zwart 
en wit.

13.7 PLASTIC AND VINYL 
 LACKSPRAY
Ref.	 65104	 12x400ml.	Zwart
	 65204	 12x400ml.	Grijs
Een sneldrogende kunststoflak voor het 
spuiten van bumpers, spoilers en andere kunst-
stof onderdelen. Kan na reinigen van het onder-
deel direct opgespoten worden.
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14.1 UNDERCOATING
Ref.	 63005	 12x500ml.
	 63051	 12x1ltr.
Beschermt de onderkant van auto’s tegen 
corrosie en zorgt voor een buitengewoon duur-
zame en vochtwerende anti-roest laag. Dempt 
rammel- en dreungeluiden en beschermt tegen 
steenslag. Sneldrogend.

14.1b UNDERCOATING WAX
Ref.	 63751	 12x1ltr.
Een roestbeschermer op wasbasis, zorgt voor 
een maximale bescherming tegen corrosie, roest 
en steenslag.
    
14.2 INTERCOATING ML-AMBER
Ref.	 63105	 12x500ml.
	 63151	 12x1ltr.
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.
 
14.2b INTERCOATING - WAX
Ref.	 63605	 12x500ml.
	 63651	 12x1ltr.
Een hoogwaardig conserveringsmiddel op was-
basis. Dit antiroestmiddel wordt vooral toegepast 
bij reparatie van onderdelen die al met een 
product op wasbasis waren beschermd. 
Na droging blijft het elastisch en zorgt voor  
een langdurige bescherming.

14.3 BODY COATING
Ref.	 63205	 12x500ml.(zwart)
	 63251	 12x1ltr.
	 63305	 12x500ml.(grijs)
	 63351	 12x1ltr.
	 63451	 12x1ltr.	(wit)
Een sneldrogende en overspuitbare bescherming 
voor allerlei carrosseriedelen. Het is bestand  
tegen hitte, water en steenslag en beschermt  
tegen roest en trilgeluiden. Dit product druipt niet 
en is snel droog. Verkrijgbaar in zwart, grijs en 
wit.

BODY SEALER
Ref.	 93851			12x1kg.
Een sneldrogende overspuitbare strijkkit of  
lasnadenkit voor het professioneel afkitten van  
carrosserienaden. Zeer goed strijkbaar, trekt 
geen draden en zorgt voor een originele  
structuur. Vormt een flexibele afdichting die  
goed bestand is tegen olie en benzine.

14.4 EASY GASKET (SNELPAKKING)
Ref.	 69001	 12x120gr.
Vervangt beschadigde rubbers en pakkingen. 
Voor het afdichten van verlichtingunits, kabel- 
goten, slangverbindingen, ramen enz. 
Is bestand tegen de meeste chemicaliën. 
Gebruikstemperatuur  van –50°C. tot +260°C. 
Kortstondig tot +300°C. Hecht zeer goed op  
rubber, metaal, hout, glas, keramiek, plastics 
enz.

14.5  EXHAUST ASSEMBLING PASTE
Ref.	 66501	 12x170gr.
Vereenvoudigt de montage van uitlaat systemen 
en verbindingen. Zorgt voor een goede 
afdichting en voorkomt lekkage. Na montage 
zorgt de hitte van de uitlaat voor een duurzame 
gasdichte verbinding.

EXHAUST REPAIR PASTE
Ref.	 66502	 12x200gr.
De ideale uitlaatkit voor een snelle en duurzame 
afdichting van gaten en scheuren in het uitlaat-
systeem. Bevat geen asbest.

QUICK POLISH HEAVY
Ref.	 67751	 6x1ltr.	
Een buitengewone was voor de  
vernieuwing en bescherming van  
gebruikte auto’s. Het zorgt dat doffe,  
matte en verweerde lakken weer de  
oorspronkelijke kleur en glans terug  
krijgen. Het verwijdert lichte krassen,  
verf en laksporen en ook hardnekkig vuil.

QUICK POLISH MEDIUM
Ref.	 67651	 6x1ltr.
De perfecte was voor een snelle en 
eenvoudige 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.

QUICK POLISH GLASS
Ref.	 67851	 6x1ltr.
Het perfecte reinigingsmiddel voor 
streepvrije ruiten. Verwijdert wasresten, 
insecten, nicotineaanslag en andere 
soorten aanslag. Laat geen krijtresten 
achter op rubberlijsten of lak. Bevat 
geen was of siliconen.
 
QUICK RUBBING COMPOUND 1 en 2 
Ref.	 67451	(1)	 6x1ltr.
	 67551	(2)	 6x1ltr.
Een fijn (1) en een grof (2) polijstmiddel 
voor moderne lakken. Verwijdert kleine 
foutjes zoals krasjes, zakkers en over- 
spray. Hersteldt het lakoppervlak en  
zorgt weer voor de originele hoogglans.  
Het is ook uitermate geschikt voor het  
weer op hoogglans 
 
HEAVY DUTY CLEANER
Ref.	 61455	 4x5ltr.				61483				30ltr.
Een reinigingsconcentraat voor het reinigen 
van sterk vervuilde oppervlakken. Te gebruiken  
in hoge-druk, heetwater- en stoomreinigers.  
Verwijdert vuil en kalkaanslag, maar ook  
mine rale, plantaardige en dierlijke vetten.  
Dit product is biologisch afbreekbaar,  
niet-aggressief, zacht voor de handen en  
zuinig in het gebruik.

MOTOR CLEANER M-1800
Ref.	 61855	 4x5ltr.				61882				25ltr.
Een milieuvriendelijke biologisch afbreekbare 
motorreiniger om te gebruiken in plaats van 
ontvetters op white-spirit basis. Na vermengd  
te zijn met water reinigt dit product allerlei  
onder delen moeiteloos van vuil, olie, vet en  
aanslag.
    
TRUCK CLEANER
Ref.		 61655	 4x5ltr.	 				
	 61682	 1x25ltr.
Een krachtige reiniger voor dekzeilen en 
carrosserieën van vrachtwagens. Verwijdert 
probleemloos vuilsluiers en andere zware 
vervuilingen. Deze reiniger is zuinig in gebruik 
en laat geen grauwsluier achter. Het kan warm 
en koud gebruikt worden in hard of zacht water. 
Uitstekend te gebruiken in speciale luchtdruk 
sproeiapparatuur, inneveltank of innevelboog.

QUICK TAP
Ref.	 73804	 12x400ml.
Voor hoge prestaties bij het boren, 
tappen, draaien en frezen van allerlei 
metalen, van legeringen tot roestvrij 
staal. Vermindert hitte en corrosie, 
maakt hogere snelheden bij het 
bewerken mogelijk, zorgt voor een 
gladde afwerking en verlengt de 
levensduur van de gereedschappen. 
Niet mengbaar met water.

GASKET & PAINT STRIPPER
Ref.	 77004	 12x400ml.
Een snelwerkende verwijderaar van 
oude pakkingen en koolaanslag. 
Het verwijdert ook cellulose, acryl, 
alkyd, pu-alkyd, bitumen en vinyl 
lakken, van hout, metaal, tegels en 
vele andere materialen. LET OP: 
Het werkt niet op twee componenten 
polyurethaan epoxy of emaille.

TEFGREASE WHITE +PTFE
Ref.	74504	 12x400ml.
Een hoogwaardig wit lithium vet met 
hoge-druk eigenschappen. Bevat een 
zeer fijn PTFE-poeder en een mengsel 
van minerale en synthetische oliën.
Beschermt tegen vocht en roest.
Waterbestendig tot 90°C. Vermindert 
wrijving en slijtage. Zorgt voor een 
langdurige smering van alle bewegende 
delen. Spuit als een olie, maar werkt 
als een vet.  

BELT DRESSING
Ref.	 79404	 12x400ml.
Verlengt de levensduur van allerlei 
soorten aandrijfriemen. Voorkomt 
bovendien het ontstaan van haar -
scheurtjes en vermindert het door- 
slippen. Verhoogt de grip, voorkomt  
het piepen en herstelt de souplesse  
van alle soorten ventilatorriemen.

METALPLAST 
Ref.	 93002	 12x250gr.			Ref.	93052				8x2kg.
Een universele polyesterplamuur voor reparatie 
van metaaloppervlakken. Deze plamuur hecht  
bijzonder goed, droogt snel en is 
eenvoudig te verwerken en te 
schuren. Geschikt voor auto’s, 
boten en industrie. 
Ook voor verzinkt plaatwerk.

FIBERPLAST
Ref.	 93102	 12x250gr.			Ref.		93151		8x2kg.
Een polyesterplamuur versterkt met glasvezels 
voor het dichten van gaten, roestplekken en voor 
het versterken van zwakke 
carrosseriedelen zonder hulp 
van een glasmat. Deze plamuur 
hecht bijzonder goed en is na 
droging bestand tegen schokken 
en trillingen.

SCREENBOND MS97
Ref.	 97802			12x290gr.
Speciale montage kit 
voor de bevestiging van 
alle soorten autoruiten. 
MS97 Speciaal getest 
voor dubbele airbags 
vlgs. FMVSSZIZ

TYRE STOP LEAK 
+ INFLATOR
Ref.	 66704	 12x400ml.
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 en andere voertuigen.

MULTI PARTS AND 
BRAKE CLEANER
Ref.	 78106	 12x600ml.			
Ref.	 78155	 4x5ltr.
Verwijdert veilig vet, olie, teer en  
andere verontreinigingen. Als   
universele reiniger is het product  
geschikt voor het reinigen van  
elektrische onderdelen, remsystemen  
en koppelingsonderdelen in het  
algemeen. Reinigt zonder totale  
demontage.

AIRCON FOAM CLEANER
Ref.	 61302	 12x250ml.
Verwijdert ongewenste luchtjes  
afkomstig van de airconditioning.  
Deze luchtjes ontstaan door bacterie-  
en schimmelgroei. Bestrijdt en ver- 
wijdert ook bacteriën en hardnekkig  
vuil van sanitair, tegels en andere  
oppervlakken. Voorkomt bovendien   
dat zich snel weer bacteriën of  
schimmels vormen.

 BORGMIDDELEN

DRAADBORGING T142
Ref.	 97001	 12x50ml.
Semi permanent Voor het afdichten en 
borgen van draadeinden van schroeven, 
bouten en moeren tot M36. 
Blijft demontabel.

DRAADBORGING T171
Ref.	 97011	 12x50ml.
Permanent Voor het afdichten en 
borgen van draadeinden van 
schroeven, bouten en moeren. 
Zeer sterk maar toch demontabel.

AFDICHTEN/BORGING R138
Ref.	97021			12x50ml.
Permanent
Voor permanente montagevan lagers, 
bussen, tandwielen, schroeven en 
moeren. Maximale afdichting tot 0.2 mm.

SECONDENLIJM
Ref.	 98001	 10x20ml.
Voor een snelle verlijming van kunststoffen, 
keramische en poreuze materialen.

METAL REPAIR STICK
Ref.	 96501	 12x130gr.
Speciaal voor snelle reparaties en verlijmingen  
van metalen onderdelen. Voor het vlak maken 
en afdichten van scheuren, gaten, lekkages en 
beschadiging van machineonderdelen, tanks en  
leidingen, houders, pompen en ommantelingen, 
balkonhekken, trapleuningen en versleten  schroef-
draad.

SERVICE PRODUCTEN

Voor	andere	“Service	producten”	verwijzen		
				wij	naar	onze	separate	brochure	of	de		
							individuele	product	informatie	bladen.
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16.1 VBA SYNTRONIC
 TWO STROKE MOTOR OIL
Ref.	 55851	 12x1ltr.
Een 100% synthetische tweetakt olie voor de 
meest extreme gebruiksomstandigheden.  
Voorkomt slijtage van de cilinderwand en 
vastzittende zuigerveren. Deze voorgemengde 
olie kan ook gebruikt worden voor olie-injectie 
systemen. Piaggio: SI, TISI; JASO:FC (Low  
Smoke) Ook voor sneeuwscooters tot –54°C:

16.2  VBA 100 SYNTHETIC
  TWO STROKE MOTOR OIL 
Ref.	 56051	 12x1ltr.
Een hoogwaardige tweetakt olie, op synthetische 
basis, voor gewone en extreme gebruiksomstandig-
heden. Deze olie zorgt voor maximale motor-
prestaties en een schone verbranding met 
minimale koolaanslag. Het unieke additiefpakket 
in de olie maakt het mogelijk schraler te smeren 
zonder het risico van vastlopen. Voor race-, 
cross-, trial- en off-road motoren, maar ook 
kettingzagen, grasmaaiers, pompen en 
stroomaggregaten. API/CEC: TC+; JASO:FC 
(Low Smoke).

16.3  VBA SYNTHETIC SCOOTER
  TWO STROKE MOTOR OIL 
Ref.	 55951	 12x1ltr.
Een zogenaamde “low smoke” tweetaktolie op 
synthetische basis speciaal ontwikkeld voor 
scootermotoren. Beantwoordt aan de laatste 
voorschriften van alle scooter fabrikanten. 
Voorkomt vervuiling en koolaanslag van de 
bougies. Voor olieinjectiesystemen en voor- 
menging. API/CEC:TC+; ISO : L-EGC; Piaggio:  
SI, TISI; JASO :FC (Low Smoke)

16.4  XTSI TWO STROKE MOTOR OIL
Ref.	 56151	 12x1ltr.
Een tweetaktolie voor zowel motoren met een 
olie-injectie, als met een voormengsysteem.  
Deze olie is speciaal ontwikkeld voor de moderne 
tweetaktmotoren van lichte motorfietsen, scooters 
en bromfietsen. Het zorgt voor een schone ver-
branding en minimale slijtage. Mengverhoudingen 
volgens fabrieksopgave tot maximaal 1:50. 
API/CEC: TSC3 (TC) ISO: L-EGB; JASO:FB
    
16.5  VBA SYNTRONIC RACING
  TWO-STROKE MOTOR OIL
Ref.	 56251	 12x1ltr.
Een 100% synthetische race-tweetaktolie voor 
extreme motorprestaties van sterk opgevoerde 
watergekoelde racemotoren. Voorkomt kleven 
van de gasschuiven bij nat weer. Niet geschikt 
voor olie-injectiesystemen. Voor wedstrijdmotoren, 
motorcrossers, karts, sneeuwscooters, enz. SAE 
50, API/CEC:TC; ROC-Yamaha engine test.

SNOWMOBILE OIL
Ref.	 56651	 12x1ltr.
Een speciale tweetakt olie voor sneeuwscooters 
opgebouwd uit minerale en synthetische basis 
oliën voor gebruik tot –38°C. Zorgt voor een 
schone verbranding. API Service: CEC/SC-3 
(TC), Jaso FB, ISO-L-EGB.

16.6  FOAMY CHAIN LUBE
Ref.	 57502	 24x200ml.
	 57504	 24x400ml.
Een uniek smeermiddel met uitzonderlijke hoge-
druk eigenschappen voor een optimale smering 
van alle soorten kettingen met en zonder O-ringen. 
Een niet te doorbreken smeerfilm zorgt voor een 
maximale bescherming tegen slijtage, roest en 
corrosie. Het dringt diep door in de schakels van 
de ketting en stoot water en vocht af.
 
WHEELBEARING GREASE
Ref.	 54701	 24x100gr.
	 54705	 12x500gr,
Een universeel lithium vet voor alle soorten  
lagers, kabels, verbindingen enz. Hecht zich aan 
het metaal, is bestand tegen roest en slijtage.

PURPLE FOAM FILTER
Ref.	 6310	 12x473ml.
Een hoogwaardige filterolie voor motorcross  
trialmotoren. De zeer hoge kleefkracht van dit 
product zorgt ervoor dat stof, zand en modder 
zeer snel wordt opgevangen. De heldere paarse 
kleur vereenvoudigt de toepassing.

17.1  XTM SYNTRONIC 10W40
Ref.	 55400	 1,	5,	25	&	60ltr. 
Een volsynthetische 4-takt motorolie voor motor-
fietsen met hoog en zeer hoog motorvermogen 
en toerentallen. Zorgt voor maximale bescherming 
onder alle weers- en gebruiksomstandigheden 
(inclusief wedstrijdmotoren) API Services: 
SG,JASO:MA 
Ook leverbaar als 15W50

17.2 XTM SYNTHETIC 10W40
Ref.	 55000	 1,	5,	25,	60	&	210ltr. 
Een motorolie speciaal ontwikkeld voor zwaardere 
motorfietsmotoren, met een hoog vermogen en 
hoge toerentallen. Het unieke additief-pakket  
zorgt voor maximale bescherming tegen wrijving 
en slijtage. Deze olie is zeer geschikt om te  
gebruiken in wedstrijdmotoren, API Service:  
SG, JASO: MA

17.3 XTM MULTIGRADE 10W40
Ref.	 55200	 1,	5,	25,	60	&	210ltr.
Een moderne multigrade motorolie ontwikkeld 
voor toepassing in 4-takt motoren, versnellings-
bakken en koppelingen van motorfietsen.  
Deze olie is opgebouwd uit hoogwaardige  
basisoliën en speciale reinigende en anti- 
slijtage toevoegingen.
    

XTM MULTIGRADE 20W50
Ref.	 55300	 1,	5,	25,	60	&	210ltr. 
Een multigrade motorolie voor een speciale 
groep 4-takt motor fietsmotoren waarvoor deze 
viscositeit is voorgeschreven. API Service: SG
Ook leverbaar: SAE 50/60 voor 
Harley Davidson motorfietsen.
Ref. 55600 5, 25 & 60ltr. API Service: SF

17.4 XTF FORK OIL
Ref.	 56500	 500ml,	5,	25	&	60ltr.
Een schokbrekerolie voor optimale demping van 
weg-, cross-, trial-, off-road en race motoren.  
Beschermt tegen slijtage, oxydatie, corrosie en 
schuimvorming. Verkrijgbaar in diverse multi- 
gradeviscositeiten voor gebruik bij zowel hitte  
als kou. 
Leverbaar in de volgende viscositeiten 
2,5 – 20W (2,5/5/7,5/10/15/20)

XTG SYNTHETIC GEAR OIL 75W90
Ref.	 57000	 500ml,	5,	25	&	60ltr.
Een synthetische transmissieolie speciaal 
ontwikkeld voor zwaarbelaste overbrengingen. 
Beantwoordt aan de meest strenge eisen en 
is geschikt voor extreme gebruiksomstandig- 
heden (en een soepeler schakelen bij hoge 
en lage temperaturen). De unieke samenstelling 
van deze olie zorgt voor een maximale bescher-
ming tegen corrosie, wrijving en slijtage.SAE 
75W90 API: GL-5
 
XTG GEAR OIL 80W90 EN 75W
Ref.	 57100	 80W90		500ml,	5,	25	&	60ltr.
	 57200	 75W					500ml,	5,	25	&	60ltr.
Een transmissieolie die geschikt is voor gebruik 
in allerlei soorten versnellingsbakken en aandrij-
vingen waar de fabrikant een API 
GL-5 olie voorschrijft. Het is geschikt voor 
de zwaarste gebruiksomstandigheden en 
zorgt voor een optimale smering over een groot 
temperatuurgebied. Beschermt tegen corrosie en 
slijtage. Mag vermengd worden met andere 
transmissieoliën.

17.5  MOTOR & BIKE CLEANER
Ref.	 58000	 500ml,	5	&	25ltr.	
Een universele krachtige reiniger voor het snel 
oplossen van allerlei vuil. Het lost vliegen en  
insekten van lak, chroom en glas op. Eenvoudig 
opspuiten, in laten werken, sterke vervuilingen 
met een spons of borstel bewerken en daarna 
met water afspuiten.

17.6  SUPER OUTBOARD 
  2-STROKE MOTOR OIL
Ref.	 56300	 1,	5,	25	&	60ltr.
Een asloze 2-taktolie voor lucht- en water  
gekoelde buitenboordmotoren, maar ook voor 
maaimachines, kettingzagen, motorfietsen en 
stroomaggregaten. Deze olie houdt de motor 
schoon en vrij van corrosie. BIA/NMMA Certified 
TC-WIII en API/CEC :TSC-4 (TD), JASO: FB

17.7 POWER TS SYNTRONIC
Ref.	 56400	 1,	5,	25	&	60ltr.
Een volsynthetische biologisch afbreekbare  
race-2-taktolie voor de watersport. Speciaal  
ontwikkeld voor kwetsbare toepassingen in 
het milieu en voor Bombardier Rotax motoren. 
Zorgt voor een zeer schone verbranding en  
minimale slijtage. Tot 1:100.

Ook leverbaar: 4-takt motorolie voor 
in- en outboard scheepsmotoren.
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18.1

18.2 18.3 18.4 18.5

BIOLOGISCH AFBREEKBARE  
SMEERMIDDELEN zIJN
afbreekbaar, volgens de CEC-L-33-T-82 test.  
Dit betekent dat 90% binnen 3 weken is  
afgebroken zonder schade aan het milieu toe 
te brengen. Tevens hebben deze producten:  
• een lage giftigheid • een hoog vlampunt  
• een hoge viscositeitsindex • een hoog 
smeervermogen. Bovendien zullen deze 
smeermiddelen lakken of afdichtings- 
materialen niet aantasten.

18.1  BIO CHAIN LUBE
Ref.	 57804	 24x400ml.
	 57851	 12x1ltr.
Een biologisch afbreekbare hoge-druk ketting-
smering voor motorzagen en kettingen van 
allerlei agrarische machines. Voorkomt roest en 
corrosie en is ongevoelig voor water en vocht. 
Hecht zich aan het metaal en laat zich niet 
wegslingeren.

BIO HYDRAULIC OIL H2268
Ref.	 58500	 5,	20,	60	&	210ltr.
Een biologisch afbreekbare olie voor gebruik 
in hydraulische systemen van bouw- en graaf-
machines. Deze olie biedt een optimale bescher-
ming tegen roest en voorkomt lekkage door de 
pakkingen van het systeem soepel te houden.

BIO SYNTHETIC GREASE
Ref.	 59300	 400gr.,	5	&	20kg.
Een biologisch afbreekbaar vet voor alle vet-
smeerpunten waar een risico bestaat dat vet in 
het milieu terecht komt. Dit vet beschermt tegen 
slijtage en hecht zich goed aan het metaal.
 

18.2  BIO CYCLE CHAIN LUBE
Ref.	 57802	 24x200ml.
Een milieuvriendelijk smeermiddel voor alle  
typen kettingen, derailleurs en tandwielen van 
mountainbikes en andere fietsen. Het bevat 
speciale biologisch afbreekbare hoge-druk  
bestanddelen die tot diep in de ketting door-
dringen en het metaal met een wrijvings-
verminderende smeerfilm bedekken.  
Geschikt voor alle soorten kettingen met en  
zonder O-ringen.

18.3  MOTOR&BIKE CLEANER
Ref.	 58005	 24x500ml.
Een snelwerkende reiniger voor het effectief 
reinigen van race-, mountain-, hybride en 
city-fietsen. Eenvoudig opspuiten, inlaten 
werken en vervolgens met water afspuiten.  
Reinigt direct en beschermt bovendien 
tegen roestvorming

18.4  FOAMY CHAIN LUBE – CYCLE
Ref.	 57702	 24x200ml.
Een hoge druk kettingsmering speciaal 
ontwikkeld om de levensduur van alle soorten 
kettingen met en zonder O-ringen, aanzienlijk 
te verlengen. Een niet te doorbreken smeerfilm 
beschermt maximaal tegen roest en slijtage. 

18.5  PRECISION OIL 
Ref.	 53001	 24x100ml.
Het meest ideale smeermiddel voor het smeren 
van alle bewegende delen van fietsen zoals  
derailleur, kabels, enz. Dit zeer dunne smeer-
middel vermindert de wrijving en voorkomt  
roestvorming. Het wordt tevens gebruikt voor  
het smeren van sloten, scharnieren, naaimachines, 
grasmaaimachines, gereedschap, enz.

VOLOP VARIATIE IN HET PROMOTEN VAN DE MERKNAAM BARDAHL. 

Beschikbare artikelen o.a.: 
• stickers • lichtbakken • displayrekken • toonbankdisplays • vlaggen 
• spandoeken • caps • pennen  • t-shirts• overalls  • jacks • folders

Meer informatie over  promotieartikelen,
neem contact met ons op
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