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PRODUCT INFORMATIE 

 

Anti Frost Concentrated 
 
Bardahl Anti Frost (ruitensproeier antivries) wordt gebruikt ter bescherming tegen bevriezen en als reiniger 
voor de ruitensproeieronderdelen. 
Deze ruitensproeiervloeistof voorkomt ijsaanslag op het water reservoir, in de pijpen en de ruitensproeiers. Het 
laat sneeuw en ijs op de voorruit smelten en maakt deze tegelijkertijd schoon. Het product is gemaakt uit 
alcohol componenten en bevat geen toxisch methanol en geen ethyleen glycol, welke schadelijk is voor de 
gezondheid. 
Bovendien, onze Bardahl Ruitensproeierantivries bevat reinigingsbestanddelen die de voorruit vetvrij houden. 
 
Bardahl Anti Frost kan veilig gebruikt worden op rubber- en verfonderdelen. 
In de zomer adviseren wij het gebruik van de Bardahl Windshield Cleaner- Anti Insect. 
 
Zijn alle ruitensproeierantivries middelen hetzelfde? 
De praktijk leert van niet. Op dit moment zijn er uitgebreid afwijkende samen-stellingen van de ruitensproeier 
antivries te koop tegen zeer uiteenlopende prijzen. Kijkt u goed tot hoeveel graden onder 0 de ruitensproeier 
anti vries werkt. Dat wil zeggen: hoe sterk is het concentraat. Een voordelige aankoop kan zo uiteindelijk toch 
duur worden. Sommige ruitensproeierantivries pretenderen de naam concentraat te hebben of sterk 
geconcentreerd te zijn, terwijl de praktijk anders uitwijst. 
 
Conclusie 
 
Het prijsvoordeel van sommige producten weegt zwaarder bij een lagere kwaliteit of een lagere concentratie 
van deze producten. 
 
Voor de duidelijkheid: kleur bewijst niets. Ruitensproeier antivries heeft in het algemeen een blauwe kleur. 
 
ASTM-D-1177-65 
 
Werking 

 
− Bij een 1:1 verhouding (1 deel water, 1 deel ruitensproeier antivries) zal ons product een bescherming 

bieden tot -25°C. (Bij een 1:1 mengsel, bevat ons product een 15% toegevoegde actieve stof.) 
− De manier waarop deze temperaturen worden gemeten is hier belangrijk. Alleen wanneer de gelezen 

temperatuur overeenkomt met de ASTM-D-1177-65 norm kan je er zeker van zijn dat de gegeven 
temperatuur correct is. 

 
Mengtabel 
Antifrost Water Bescherming tot: 
1 Deel 2 Delen  -10°C 
1 Deel 1 Deel -20°C 
2 Deel 1 Deel -30°C 
4 Delen 1 Deel -35°C 
Puur 0 Deel  -45°C 
 
 
 
Artikelnummer 62251 
Inhoud  1 liter 
 
 
 

 
Artikelnummer 62282 
Inhoud  25 liter  
 
Artikelnummer 62292 
Inhoud  200 liter 
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