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PRODUCT INFORMATIE 

 

No Smoke 
 
Bardahl No Smoke is een super dikke op polymeren gebaseerde olieadditief, om te worden toegevoegd aan de 
motorolie van oudere auto’s. Voor motoren die olie verbruiken, compressieverlies hebben en/of roken. 
 
Het probleem 
 
Olieverbruik als gevolg van mechanische slijtage is één van de meest voorkomende oorzaken van olieverbruik. 
Naarmate motoren ouder worden beginnen de zuigveren en de cilinderwand te slijten. Er ontstaat ruimte 
tussen zuiger en cilinderwand, waarlangs de olie naar de verbrandingskamer kan ontsnappen. In de 
verbrandingskamer wordt deze olie gedeeltelijk verbrand. Het onverbrande deel zorgt voor uitlaatrook; dat is 
een duidelijk teken voor grote slijtage. Als de motor warmer wordt, wordt de olie (ook multigrade) dunner en 
zal er meer olie ontsnappen. Dit zorgt voor meer rook, koolaanslag en vervuilde bougies. 
Tegelijkertijd zullen er brandstofdampen en uitlaatgassen langs de zuigerveren ontsnappen (blow-by), wat 
weer verlies van compressie en vermogen tot gevolg heeft. 
 
De werking 
 
De toevoeging van Bardahl No Smoke  verhoogd de viscositeit van de motorolie bij gewone 
motortemperatuur. Een 15W40 multigrade-olie wordt een 15W60 motorolie die uitermate geschikt is voor 
oudere en versleten motoren. 
De verhoogde viscositeit bij hogere temperaturen betekent dat de olie niet langer langs de zuigers naar de 
verbrandingsruimte ontsnapt en daar verbrand. Met een gewone motorolie zonder toevoeging van Bardahl No 
Smoke is dit niet mogelijk. 
 
Bardahl No Smoke vult de toleranties van alle bewegende delen van de motor en vermindert zodoende het 
motorgeluid. De motorolie zorgt weer voor goede afdichting en verbetert zodoende de compressie en de 
prestaties van de motor. 
 
Het resultaat 

 
- Vermindert uitlaatrook 
- Vermindert olieverbruik 
- Vermindert motorlawaai 
- Herstelt compressie 
- Verbetert vermogen en prestaties  
 
 
Gebruiksaanwijzing 
 
Bij elke olieverversing 10% van de motorolie vervangen door Bardahl No Smoke. In extreme gevallen kan tot 
20% worden toegevoegd. Bardahl No Smoke bij voorkeur aan de warme motorolie toevoegen. Let er op dat de 
motorolie niet boven het maximum oliepijl uitkomt. Bardahl No Smoke is veilig te gebruiken in zowel benzine, 
L.P.G., als dieselmotoren en zal zich zonder problemen met elke minerale- , half- en vol-synthetische olie 
mengen. 
Men kan Bardahl No Smoke, indien nodig, ook tussentijds toevoegen. 
De extra dikke formule van Bardahl No Smoke kan men goed zien door de flacon om te keren. Men ziet dan de 
luchtbel heel langzaam weer naar boven gaan. 
Bardahl No Smoke is veilig voor katalysatoren. 
 
 
Artikelnummer 2116US  
Inhoud  473ml 
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