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XTC KTS COMPETITION 
 
BARDAHL KTS Competition is een complete synthetisch smeermiddel 
ontwikkeld voor high performance 2-takt motoren, sneeuwscooters en 
scooters die werken met een zeer hoge toerentallen. Het is ideaal voor automatische 
smeringsystemen. Ook geschikt om handmatig te mengen, na de 
instructies van de fabrikant. 
 
KTS Competition is geformuleerd met kostbare synthetische bases en speciale 
esters die de beste bescherming van de motor garanderen. Zelfs onder de zwaarste 
omstandigheden draagt de olie bij aan uitstekende en schone verbranding. 
 
Deze formule bevat lage as-additieven die beschikken over een hoge 
reinigingskracht. Deze dragen bij aan het voorkomen van neerslagen die de neiging 
hebben de zuigerveren te blokkeren en daardoor onregelmatige slijtage in de cilinder 
veroorzaken. 
 
KTS Competition bevat de exclusieve BARDAHL POLAR PLUS antifrictie 
formule die in staat is om een moleculaire smeerfilm te bouwen. Deze smeerfilm is  
permanente aanwezig en vermindert op efficiënte wijze wrijving en slijtage op alle 
gesmeerde onderdelen. 
 
KTS Competition bevat het Bardahl Octane Booster-additief, plus speciale 
frictie modifier componenten. Dit alles zorgt voor een stijging van het motorvermogen 
en verbetert de prestaties. 
 
Eigenschappen 
• Maximale bescherming tegen slijtage 
• Uitstekende bescherming van krukas, drijfstang en lagers 
• Meer kracht en betere prestaties van de motor 
• Perfecte reiniging van motor en bougie 
• "Low ash" -formule: vermindert de afzettingen bij hoge temperaturen; compatibel 

met katalysatoren 
• Vermindert de uitlaatrook 
 
Specificaties 
API TC / JASO FD / ISO-L- EGD 
 
Analyse gegevens 
Viscosity at 40°C   61 cSt 
Viscosity at 100°C   10,0 cSt 
Density at 15°C   0,867 kg/l 
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Flash Point    95°C 
Pour Point    < -36°C 
Ashes    0.13% 
 
 
Artikelnummer 220040 
Inhoud  1 liter     
 


