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Pre-Cleaner 
 
Bardahl Pre-Cleaner is bedoeld voor het verwijderen van vlekken die ontstaan zijn 
door uitlaatrook en brandstof. Ook voor het verwijderen van teervlekken, olieresten, 
insecten, kortom voor allerlei soorten vuil en vlekken op de lak of ramen. 
 
Bardahl Pre-Cleaner is een multifunctionele krachtige reiniger die allerlei soorten 
vuil moeiteloos oplost van auto’s, motorfietsen, boten, enz. Het is uitermate geschikt 
om vuilresten snel te verwijderen. Het weekt vliegen en insecten los van lakwerk, 
chroom en glas. Dit product is ook prima alternatief voor Bardahl Car Shampoo. De 
reiniging is diep en de auto is dan echt schoon. Ideaal als u bijvoorbeeld de auto in 
de was wilt zetten. Dit product is tevens een effectieve reiniger voor lichtmetalen, 
stalen velgen en het motorcompartiment. 
 
Bardahl Pre-Cleaner kan ook gebruikt worden om zwaar vervuilde delen van een 
auto te bespuiten alvorens de auto gewassen wordt of door de wasstraat gereden 
wordt. Met de handpomp van de flacon kan het product ook bij moeilijk bereikbare 
plaatsen komen. Gebruik het product niet op delen die nog heet zijn. 
 
Gebruiksaanwijzing 
Spuit de te behandelen delen in en laat het product ongeveer 3 minuten inwerken. Rij 
daarna door de wasstraat of was de auto met een borstel of spons. Bij sterke 
vervuiling is het aan te bevelen om vervuilde plaatsen met een borstel vooraf te 
behandelen.  
U kunt dit product ook gebruiken als Car Shampoo. Doe dan een scheutje in een 
emmer en uw auto, motor, boot wordt grondig schoon.  
 
Dit product is vriendelijk voor het milieu en veilig voor chroom, lak en aluminium.  
 
 
Artikelnummer 60105 
Inhoud  500 ml     
 
Artikelnummer 60155 
Inhoud  5 liter     
 
Artikelnummer 60182 
Inhoud  25 liter     
 
Informatie betreffende detergentia kunt u vinden op het SDS van dit 
product 


