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E10 Fuel Improver 
 
Bardahl E10 Fuel Improver maakt het mogelijk om E10 brandstof te tanken zonder 
dat dit schadelijke gevolgen heeft voor uw motor.  
 
Wat is E10 
Is benzine waar 10% ethanol is bijgemengd, een alcoholsoort die gewonnen wordt uit 
zonnebloempitten of koolzaad e.a. 
Op dit moment wordt in Europa wettelijk rond de 5% bio-ethanol aan alle benzine 
soorten toegevoegd (E5). Er is spraken dat dit percentage op afzienbare termijn 
wordt verhoogd naar 10% (E10). In Europa  wordt ethanol vooral in de 
benzine bijgemengd in de vorm van ETBE (ethyl tertiair Butyl Ether) dat 
ongeveer 50% bio ethanol bevat. Om 5% te realiseren moet dus 10% 
ETBE worden bijgemengd.  
 
E10 is feitelijk Euro 95, maar dan met 10 procent ethanol in plaats van 5 
procent. Om uw brandstofsysteem te beschermen tegen negatieve 
invloeden bij gebruik van deze bio-brandstof heeft Bardahl E10 Fuel 
Improver ontwikkeld. 
 
Het probleem 
Het grootste probleem dat E10 brandstof met zich meebrengt is dat er de 
kans bestaat dat bepaalde rubber- en kunststofafdichtingen, keerringen en 
pakkingen aangetast worden. Bijkomende nadeel van E10 brandstof is de droge 
verbranding. Dit resulteert erin dat het een zeer beperkte bovensmering heeft. Het 
gevolg hiervan is dat de motor warmer wordt en dus meer zal slijten.  Ethanol is 
daarnaast zeer hygroscopisch; het is in staat om ca. 0,5% water in suspensie te 
houden echter wanneer dit percentage overschrijdt dan houdt de suspensie op en zal 
het water zich af gaan scheiden van het ethanol/benzine. Met als gevolg 
onregelmatig lopen en een slechtere verbranding. 
Voor auto’s met een carburateur heeft het schadelijke ethanol/water mengsel een 
bijtend effect op het aluminium van de carburateur met als mogelijk gevolg lekkage. 
Tot slot; E10 brandstof zo’n 2-3% minder zuinig dan de normale 95 brandstof.  
 
Het merendeel van de auto’s, uit onderzoek blijkt zo’n 90%, kunnen zonder 
problemen E10 brandstof tanken. 10% van het Nederlandse wagenpark blijkt niet op 
E10 brandstof te kunnen rijden.  
 
Met Bardahl E10 Fuel Improver wordt het brandstofsysteem beschermd tegen de 
schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan wanneer E10 brandstof getankt wordt. 
Daarnaast heeft deze brandstoftoevoeging een gunstig effect op het 
brandstofverbruik en blijft het brandstofsysteem schoon. 
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Met deze brandstoftoevoeging worden de volgende eigenschappen bereikt: 
 
• Verbetert de E10 brandstof kwaliteit. 
• Houd het brandstofsysteem schoon. 
• Beschermt tegen corrosie. 
• Vermindert het brandstofverbruik. 
• Verbetert de koude start. 
• Voorkomt dat ethanol bepaalde rubber- en kunststof afdichtingen, keerringen en 
pakkingen aantast. 
 
 
 
 
Analyse gegevens 
kleur:    amber kleurig 
Geur:    licht 
Dichtheid:   0946 g / ml at 15 ° C 
Viscosity at 40°C:  27 mm ² / s 
Flash Point:   159°C 
Pour Point:   -12°C 
 
Biologisch afbreekbaar, OECD 301b 72.0% 
 
 
Gebruiksaanwijzing 
Draai de schroefdop los en knijp in de flacon tot de maatbeker gewenste hoeveelheid 
bevat (10ml voor 10L brandstof). Giet de inhoud in de tank voordat de brandstof 
getankt wordt. 1 flacon Bardahl E10 Fuel Improver is geschikt voor 250 liter 
benzine. 
 
 
Artikelnummer 3222 
Inhoud  250 ml     


