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Diesel Crankcase Additive 
 
 
HOE BARDAHL DIESEL CRANKCASE ADDITIVE U GELD BESPAART 
 
 
Voordelen 
 
- Verhoogt, bij 1:20 verhouding, TBN met niet minder dan 4 punten 
- 25% tot 100% langere verversingsintervallen 
- Tot 3% meer motorrendement. 
 
 
Langere verversingsintervallen 
 
Met vijf procent Bardahl Diesel Crankcase Additive wordt de TBN van een olie met 4 eenheden verhoogd. De 
toevoeging geeft een gewone olie een TBN van 11, waardoor snelle zuuraccumulatie vanwege dieselbrandstof 
met hoog zwavelgehalte wordt geneutraliseerd. Hierdoor wordt zuur corrosie van metalen motordelen 
drastisch verminderd en kan de verversing met veel langere tussenpozen plaatsvinden. 
 
 
Besparing op vervanging van oliefilters 
 
Het aantal filtervervangingen wordt, in navolging van de langere verversingsintervallen, eveneens 
teruggebracht. Bovendien wordt, door het feit dat Bardahl Diesel Crankcase Additive het zuur neutraliseert, 
dat veroorzaakt wordt door brandstof met een hoog zwavelgehalte de mogelijkheid beperkt van de vorming 
van bezinksel en olieverdikking/harsvorming door zuur, voortijdige verstopping van filters voorkomen. 
 
 
Antislijtage eigenschap verlengt de levensduur van de motor 
 
Bardahl Diesel Crankcase Additive bevat een hoog percentage bestanddelen die de wrijving doen 
verminderen, waardoor de slijtage, die gewoonlijk wordt veroorzaakt door hitte en extreme druk, drastisch 
wordt tegengegaan. Minder slijtage betekent een langere levensduur voor de kostbare onderdelen. 
 
 
Te gebruiken in iedere dieselmotor 
 
Het gebruik van Bardahl Diesel Crankcase Additive geeft een beter olierendement en een doelmatiger 
olieverbruik in dieselmaterieel als zware trucks, stationair draaiende motoren, scheepsinstallatie en 
bouwmaterieel. 
 
Wanneer Bardahl Diesel Crankcase Additive volgens advies wordt gebruikt, voldoet die aan de hoogste API 
service categorieën en aan Mil-Spec. 2104C/46152B. Voldoet aan de vereisten van de belangrijkste 
dieselmotorbrouwers, inclusief Caterpillar, Cummins, Mack, International Harvester, Ford, Mercedes, Deutz, 
Mitsubishi, John Deere, Allis Chalmers, enz. 
 
Bovendien maakt het gebruik van Bardahl Diesel Crankcase Additive in olie van een lage kwaliteit, dat die olie 
de strengste en meest veeleisende normen, inclusief Mack EO-J/EO-K, overtreft. 
Vergroot de intervallen van het olie verversen met 25% tot 100% 
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Slechts 5% (verhouding1:20) Bardahl Diesel Crankcase Additive toegevoegd aan normale diesel carterolie 
verhoogt de TBN van de olie met 4 eenheden.  
Hierdoor krijgt gewone carterolie een TBN van 11 punten, waardoor die olie opvallend beter in staat is om 
zuuraccumulatie veroorzaakt door hoog zwavel- gehalte in dieselbrandstof te neutraliseren. Door dit 
neutraliseren van corroderende zuren kan het olie verversen met 25% tot 100% grotere tussenpozen 
plaatsvinden. 
 
 
Verbetert motorrendement en zorgt voor minimaal 3% brandstofbesparing  
 
De krachtige wrijvingmodificerende  bestanddelen in Bardahl Diesel Crankcase Additive verminderen de 
weerstand van een hydrodynamische olie tegen wrijving. Minder wrijving betekent dat er minder energie nodig 
is om die te weerstaan, en dus kunt u met dit product minimaal 3% meetbare brandstofbesparing verkrijgen. 
 
 
Artikelnummer 70201 
Inhoud  1 liter  
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