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PRODUCT INFORMATIE 

 

Oil Stop Leak 
 
Bardahl Oil Stop Leak is ontwikkeld voor het dichten van poreuze en lekke pakkingen. In 99% van de gevallen 
worden poreuze of lekke pakkingen van alle soorten materiaal gedicht met deze ´olie lek stop´. Deze 
olietoevoeging is geschikt voor alle gangbare soorten olie en systemen als: motor, versnellingsbak, differentieel 
etc. Oil Stop Leak kan tevens in systemen van Citroën en in plantaardige oliën worden toegepast.  
 
Het probleem 
 
Het vervangen van een olie keerringen en pakkingen is een dure en tijdrovende reparatie. Een reparatie zorgt 
voor stilstand van machine of voertuig. 
 
De oplossing 
 
Bardahl Oil Stop Leak is een eenvoudig, voordelig en praktisch alternatief dat pakkingen herstelt. Deze 
olietoevoeging laat oude, uitgedroogde pakkingen opzwellen en brengt ze terug tot hun oorspronkelijke 
volume.  
 
Daarnaast conditioneert Bardahl Oil Stop Leak keerringen en brengt de elasticiteit weer terug. De keerring zal 
weer opzwellen en de olielekkage stoppen of sterk verminderen. 
 
Bardahl Oil Stop Leak bevat geen vaste stoffen en verandert eigenschappen en smering van de olie niet. Deze 
olietoevoeging werkt ook preventief al dan niet bij oudere machines en voertuigen. Met Bardahl Oil Stop Leak 
worden zo dure reparaties vermeden. Toevoeging van dit product verandert de eigenschappen en smerende 
werking van de olie niet.  
 
Toepassingsgebieden  

 
− Motor 
− Transmissie  
− Stuurbekrachtiging 
− Hydraulische systemen 
− Schokdemper  
− Tandwielkasten 
− etc 
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PRODUCT INFORMATIE 

 
Het product is toepasbaar in vele sectoren: 

 
− industrie 
− transport 
− agrarische sector 
− offshore 
− automotive 
 
Dosering: 
 
Carterinhoud (liter)   3 4 5 6 7 
Minimale toevoeging (ml)  30 40 50 60 70 
Gemiddelde toevoeging (ml) 60 80 100 120 140 
Maximale toevoeging (ml)  90 120 150 180 210 
 
 
Voordelen/ eigenschappen: 

 
− Conditioneert afdichtingen. 
− Voorkomt en werkt ook curatief tegen lekkages. 
− Heeft geen invloed op de smerende eigenschappen van olie. 
 
Fysische eigenschappen 

 
− Kleur  Helder bruin 
− Componenten Mengsel 
− Viscositeit                 Vloeibaar 
− Reuk  Typisch 
 
  
Artikelnummer 2701 
Inhoud  100 ml 
 
Artikelnummer 2751 
Inhoud  1 liter 
 
Artikelnummer 2755 
Inhoud  5 liter   
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