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PRODUCT INFORMATIE 

 

Power Steering Fluid 
 
Bardahl Power Steering Fluid is een complete stuurbekrachtigingvloeistof met zeer speciale eigenschappen. 
Deze hydraulische minerale vloeistof heeft een hoge viscositeitindex en is speciaal ontwikkeld voor continue 
gebruik.  Het is ontworpen om : 
1) pakkingen soepel te houden of weer te maken  
2) te kunnen worden gebruikt in alle stuurbekrachtigingunits van zowel Europese     
    als niet-Europese auto’s. (Behalve Honda) 
 
Bardahl Power Steering Fluid helpt ook om 

 
− pompslijtage te verminderen 
− schuimvorming van de olie tegen te gaan 
− corrosie te voorkomen 
− geluiden van de unit te verminderen 
− olieoxidatie tegen te gaan 
− vloeistoflekkage te voorkomen en te verhelpen 
 
 
Het probleem 
 
Naarmate bekrachtigingvloeistoffen ouder worden verliezen zij ook hun eigenschappen om: 

 
− pakkingen soepel te houden 
− olieoxidatie te verhinderen 
− slijtage tegen te gaan 
− corrosie te voorkomen 
 
Verminderde souplesse van de pakking heeft vloeistoflekkage tot gevolg. Als er teveel vloeistof verloren is 
gegaan ontstaan er hoge slijtage, de olie gaat schuimen en de unit begint geluiden te maken. 
 
De werking van de diverse toevoegingen wordt minder door normaal gebruik. Door de verminderde werking 
van de antioxidatie doops gaan zich meer neerslagen vormen en door de verminderde werking van de 
antislijtage doops ontstaat een verhoogde slijtage van de pomponderdelen. 
 
Vocht ontstaat door het afwisselend warm en koud worden van de bekrachtiging-vloeistof. In combinatie met 
het uitgeput raken van de doops, veroorzaakt water corrosie of de stuurbekrachtigingonderdelen. 
 
 
De werking 
 
Bardahl Power Steering Fluid is ontworpen om de zware Saginaw en General Motors-specificaties te 
overtreffen en zal: 
 
− Pakkingen weer soepel maken 

Speciale zwelbestanddelen in Bardahl Power Steering Fluid maken pakkingen weer soepel en zorgen dat 
ze soepel blijven. Dit verhelpt en voorkomt lekkages en geluiden. 

 
− Schuimvorming tegengaan 

De beproefde antischuim doops in Bardahl Power Steering Fluid voorkomen schuim-vorming en de slijtage 
die daar het gevolg van zal zijn. Olieoxidatie problemen worden tot een minimum teruggebracht. 
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Toepassingen 

 
− Voor alle hydraulische stuurbekrachtigingunits bij temperaturen tussen -40ºC en + 130ºC.  
− Stuurbekrachtigingen (4X4) 
− Niveauregeling 
− Schokdempers 
 
 
Gebruiksaanwijzing 
 
Bardahl Power Steering Fluid bijvullen als de motor uit is. Niet boven peil bijvullen. 
Controleer het niveau van de vloeistof regelmatig. 
 
 
 
Specificaties 
 
− GM 9985010 
− Chrysler 5931 
− Ford M2C128 C&D 
     
 
Artikelnummer 05712US 
Inhoud  355 ml     
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