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PRODUCT INFORMATIE 

 

Brake Noise Silencer Kit 
 
Bardahl Brake Noise kit; wederom heeft Bardahl gezocht naar de juiste formulatie voor het oplossen van een 
probleem. Reeds enkele bekende automerken hebben nu geen klachten meer als het gaat om piepen en trillen 
van remmen. 

Bardahl Brake Noise Silencer is een speciaal geformuleerd elastomeer product om het dempen van trillingen 
en (piep)geluiden welke bij bestaande en nieuwe remblokken kunnen ontstaan weg te nemen. Ook inzetbaar 
bij trommelremsystemen, zie gebruiksaanwijzing.  
 
Bardahl Brake Noise Silencer is geschikt voor alle schijfremsystemen van elk type zoals op fiets, motorfiets, 
auto’s  en alle andere voertuigen die van dit remsysteem gebruik maken. 
 
Remvoering voor behandeling                                   Na behandeling met Bardahl Brake Noise Silencer 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Gebruiksaanwijzing 
 
 Schijfrem 

Voor het beste resultaat, maak eerst de remblokken goed schoon en verwijder eventuele oneffenheden 
met een (staal)borstel. Maak het met behulp van een Brake Cleaner goed *stof vrij (Bardahl Multi Parts 
Cleaner 78106), gebruik stofvrij papier of doek voor het droogmaken van de remvoering.  
 
Breng Bardahl Brake Noise Silencer aan op het frictie materiaal (niet aan metalen buitenkant !!!!) welke 
zich aan remschijfzijde bevindt. Doe dit met de meegeleverde kwastjes, deze laten geen haartjes achter. 
Laat dit voor enige minuten intrekken en drogen daarna monteren.  
 

 Trommelrem 
Na demontage van de trommel, maak eerst de remvoeringen goed schoon en verwijder eventuele 
oneffenheden met een (staal)borstel. Maak het met behulp van een Brake Cleaner goed *stof vrij (Bardahl 
Multi Parts Cleaner 78106) gebruik stofvrij papier of doek voor het droogmaken van de remvoering.  
 
Breng Bardahl Brake Noise Silencer aan op het frictie materiaal van de remvoering. Doe dit met de 
meegeleverde kwastjes, deze laten geen haartjes achter. Enige minuten laten drogen en onderdelen weer 
terug monteren. 

 
 
 
Bewaarvoorschrift 
 
Bardahl Brake Noise Silencer in zijn originele verpakking bewaren en in een bijvoorkeur donkere en koele 
omgeving.  
 
 
 

http://www.bardahl.nl/


 

OCD Nederland BV 
Maxwellstraat 41 - 2216GP Dordrecht - Postbus 9024 - 3301 AA Dordrecht   NL 79802 
Tel (078) 6512322 - Fax (078) 6174848 - email: info@bardahl.nl - website: www.bardahl.nl  Versie 1.0  
   7/14/21 
 

PRODUCT INFORMATIE 

 
Brake noise kit bevat 

 Brake Noise Silencer 1 x 250ml 

 Brush 10 st 

 Sandpaper 3 st 

 Super Spray PRO 1 st 

 Chrome Nickel Paste Pressure Pack 1 x 200ml 

 Multi Parts Cleaner 3 x 600ml 

 Silicone Grease 1 x 500gr 

 
Artikelnummer 79802 
Inhoud  1 set 
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