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PRODUCT INFORMATIE 

 

Foamy Lube Spray 
 
Bardahl Foamy Lube Spray is een hogedruk smeermiddel voor de meest extreme toepassingen en 
gebruiksomstandigheden. Bardahl Foamy Lube Spray is een chemisch, geconcentreerd smeermiddel en is een 
mengsel van organisch metallurgische bestanddelen met buitengewone hogedruk eigenschappen. Daarnaast 
heeft het een zeer grote affiniteit voor metalen oppervlakken. Door Bardahl’s beroemde formule en hogedruk 
bestanddelen worden metaaloppervlakken met een niet te doorbreken oliefilm ook bedekt met Foamy Chain 
Lube. 
 
Het probleem 
 
Veel kettingen en geleiders bevinden zich in de open lucht of in een vochtige omgeving. Dit verhoogt het 
contact met water en vocht, dit bevordert de vorming van roest. Het betekent ook dat er meer kans is op 
vervuiling met stof, zand enz. 
Roest en vuil zorgen ervoor dat de ketting moeilijker gaat bewegen en dit heeft hoge slijtage tot gevolg. 
Bovendien hebben sommige kettingen, zoals bij motorfietsen, snowmobiles en transportbanden, ingewikkelde 
schakels met nauwe moeilijk bereikbare punten. De meeste smeermiddelen kunnen maar moeilijk tot deze 
punten doordringen. 
 
De werking 
 
Bardahl Foamy Lube Spray heeft een kruipende eigenschap die in combinatie met de speciale Bardahl ‘Polar 
Attraction’ formule en de speciale synthetische olie zorgt voor een niet te doorbreken smeerfilm. 
 
- De kruipende eigenschap zorgt ervoor dat het product bij de moeilijk bereikbare punten kan komen. 

Daarnaast zorgt de capilaire werking er ook voor dat het product als het ware tussen de schakels en asjes 
getrokken wordt. 

 
- Bardahl’s Polar Attraction Formule is opgebouwd uit extreem hogedruk bestanddelen die zich aan het 

metaal hechten en een niet te doorbreken moleculair, dunne smeerfilm vormen. Het maakt het 
metaaloppervlak glad en vermindert wrijving en slijtage. 

 
- De wrijving wordt ook nog verbeterd door de hoogwaardige synthetische olie en de polymeren die er voor 

zorgen dat het smeermiddel niet van het metaaloppervlak wordt geslingerd. 
 
- De antioxidatie bestanddelen zorgen ervoor dat er zich geen corrosie kan vormen die uiteindelijk roest tot 

gevolg heeft. 
 
- De schuimende werking zorgt ervoor dat het smeermiddel zich gelijkmatig over het metaaloppervlak 

verdeeld. 
 
Nadat Bardahl Foamy Lube Spray op metaaloppervlak is gespoten hecht het zich aan het metaal.  
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Eigenschappen 
 
- Ontwikkeld voor de smering van onderdelen die blootstaan aan hoge drukken, temperaturen, schokken en 

trillingen. 
- Bescherming tegen roest en corrosie 
- Ongevoelig voor water en stroom en beschermt tegen zouten, zuren, vuil, stof, zand enz. 
- Verlengt de levensduur van allerlei onderdelen en ook kettingen, open tandwielen, sloten etc. 
- Dringt door naar moeilijk toegankelijke plaatsen 
- Beschermt bewegende delen en voorkomt piepgeluiden 
 
Zorgt ervoor dat de te bespuiten oppervlak eerst schoongemaakt wordt.  
Bardahl Multi Parts Cleaner is daar uitstekend geschikt voor. 

 
 

Artikelnummer 72504 
Inhoud  400 ml     
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