
 

 

 

 

 

 

Start vaarseizoen:  

DIESELMOTOREN  
Voeg Bardahl BDC toe aan de diesel als u moet tanken. BDC verbetert de dieselkwaliteit, vergroot de smering, zorgt dat 
vocht geen kans krijgt en vergroot het motorrendement. 
Controleer of er vocht/water in de dieseltank zit. Er is pasta te koop die op de peilstok gesmeerd kan worden om te 
bepalen of er (te) veel water in de brandstof(tank) zit. Indien er water in de tank zit voeg dan Grotamar 71 toe aan 
diesel. Grotamar 71 is een biocide die ervoor zorgt dat bacteriën gedood worden. 

BENZINEMOTOREN  
Controleer of er vocht/ water in de brandstoftank zit. Er is pasta te koop die op de peilstok gesmeerd kan worden om 
te bepalen of er (te) veel water in de brandstof(tank) zit. Indien er water in de tank zit voeg dan Fuel Water Remover 
toe aan benzine. 
 

1) Zorg dat de vulopening van de brandstoftank goed afsluit. 

2) Spuit rubbers in met Bardahl Silicone Lube Spray. Hiermee voorkomt u dat rubbers uitdrogen en gaan scheuren.  

3) Heeft uw boot een dektent? Spuit de denktent in met Bardahl Waterproof Spray. Hiermee beschermt u de denktent 
tegen vuil en vocht. 

4) Heeft u Concentrated Zitrec Drinkwater Antifreeze HT1 gebruikt tijdens de winter om bevriezing van het 
drinkwatersysteem, watertank, waterleidingen en toilet te voorkomen?  Spoel de leidingen en tank dan goed door met 
leidingwater. 

5) Olie verversen. Heeft u aan het einde van het vaarseizoen de olie nog niet ververst, dan dient u nu nog de olie te 
verversen. Vergeet u daarbij ook het oliefilter niet te vervangen. 

6) Heeft u in het najaar de vetpunten niet gecontroleerd? Loop dan de smeernippels na met Bardahl Premium Complex 
vet voor buitenboordmotoren. Heeft u een inboard motor, vul dan het schroefas kokervet bij met Universal Schipping 
Grease. 

Product     Artikelnr  
BDC    1200 
Fuel water remover  1069B 
Grotamar 71   102107 
Silicone Lube Spray  66304 
Waterproof Spray  60804 
Zitrec Drinkwater Antifreeze 83600 
Nautic Motor Oil   48000  
Premium Complex   74900 
Universal Shipping Grease 74300 
 

 


