Η υπόσχεση μας
Για περισσότερα από 70 χρόνια η Bardahl παράγει υψηλής ποιότητας προϊόντα στον τομέα
της αυτοκινητοβιομηχανίας και της ναυτιλίας. Υπό τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους
και μέσω προγράμματος διασφάλισης ποιότητας, τα προϊόντα της Bardahl συνεχίζουν να είναι
ένα από τα πιο σεβαστά και αξιόπιστα σε όλο τον κόσμο. Από την χημική σύνθεση μέχρι και
την παραγωγή η Bardahl χρησιμοποιεί την πιο προηγμένη τεχνολογία στον έλεγχο ποιότητας
προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι ο
καταναλωτής λαμβάνει προϊόντα με την
υψηλότερη ποιότητα.
Ο ποιοτικός έλεγχος ξεκινάει με τους
προμηθευτές πρώτων υλών, και
συνεχίζεται στο τμήμα παραγωγής μέχρι
και την παράδοση.
Για να εξασφαλιστεί η υψηλότερη ποιότητα
των προϊόντων, οι προμηθευτές μας
οφείλουν να προσκομίζουν πιστοποιητικά
ανάλυσης και ποιότητας των πρώτων υλών,
που χρησιμοποιούνται στην σύνθεση των
προϊόντων.
Μετά από τον έλεγχο ποιότητας των
πρώτων υλών, κάθε παρτίδα παραγωγής δοκιμάζεται στο εργαστήριο μας. Κάθε προϊόν πρέπει
να πληροί τις αυστηρές προδιαγραφές, χρησιμοποιώντας μεθόδους ASTM. Πριν συσκευαστεί
το προϊόν ένα δείγμα ελέγχεται εκ νέου. Αυτή η επιπλέον ανάλυση εγγυάται την υψηλή ποιότητα
των προϊόντων και διαβεβαιώνει τους πελάτες μας πως μπορούν να εμπιστεύονται το όνομα
Bardahl.

“Αν δεν μπορούμε να
κάνουμε τα καλύτερα
χημικά στον κόσμο δεν θα
τα κάνουμε καθόλου.”
		

Ole Bardahl
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΛΑΔΙΟΥ
Περιγραφή

Εφαρμογή

Συσκευασία / Κωδ.

B1 Oil Supplement
Προστατεύει τα κινούμενα μέρη του κινητήρα με μοναδική
μείωση της τριβής.
Αποτρέπει το σχηματισμό λάσπης, και βρωμιάς σε
βαλβίδες, εκκεντροφόρους και άλλα κρίσιμα εξαρτήματα
του κινητήρα.
•
Ενισχύει την ισχύ του κινητήρα.
•
Διατηρεί την απόδοση του σαν καινούριου.
•
Μειώνει τη φθορά του κινητήρα.
•
Αυξάνει την οικονομία καυσίμου.
•
Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

Αδειάστε το περιεχόμενο του δοχείου
μέσα στον κινητήρα.
1 δοχείο B1 Oil Supplement σε 4
λίτρα λαδιού με κάθε αλλαγή λαδιών.

12X15oz.
1017 - 0012

Όταν ο κινητήρας είναι ζεστός, μετά
την αλλαγή λαδιού και φίλτρου,
προσθέστε το περιεχόμενο στον
κινητήρα.

6x400ml
2007-0400

Αδειάστε το δοχείο μέσα στον
κινητήρα. 1 μπουκάλι αρκεί για 6
λίτρα λαδιού.

24x325ml
3210-0325

FULL METAL
Επαναφέρει την στεγανότητα του τείχους μεταξύ του
κυλίνδρου και του εμβόλου.
Μειώνει την κατανάλωση λαδιού και καυσίμου.
Βελτιώνει την απόδοση και την απόκριση του κινητήρα.
Αυξάνει την ισχύ του κινητήρα.
Δεν βουλώνει το φίλτρο λαδιού.
Συμβατό με κάθε τύπο λιπαντικού.

TURBO PROTECT
Ακραία προστασία του turbo, των εκκεντροφόρων και των
υδραυλικών ωστηρίων.
Χάρη στις ικανότητες του κατά της φθοράς, της τριβής
και στην αντοχή του σε εξαιρετικά μεγάλες πιέσεις
προστατεύει τον υπερσυμπιεστή στις κρύες εκκινήσεις και
σε περίπτωση έλλειψης λαδιού.
Αποτρέπει τη σύσφιξη του άξονα του turbo και των
εδράνων.
Βοηθάει στην αποφυγή της πρόωρης οξείδωσης του
λιπαντικού σε υψηλή θερμοκρασία.
Συμβατό με κάθε τύπο λιπαντικού.
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΛΑΔΙΟΥ
Περιγραφή

Εφαρμογή

Συσκευασία / Κωδ.

B2 Oil Treatment
Το Bardahl B2 σταματά την καύση λαδιού σε κινητήρες
με ανοχές. Αυξάνει την συμπίεση και την πίεση λαδιού
και μειώνει την τριβή και τη φθορά. Συνιστάται για νέας
τεχνολογίας κινητήρες.

Προσθέστε απευθείας μέσα στον
κινητήρα όσο είναι ζεστός ακόμη και
αν δουλεύει στο ρελαντί.
·
Σε
κάθε
αλλαγή
λαδιών,
χρησιμοποιήστε 10% BARDAHL
B2. Για πιο φθαρμένους κινητήρες,
προσθέσετε έως και 20%.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
περισσότερο
από
το 20% μπορεί να εμποδίζει την
απόδοση του κινητήρα.
· Προσθέστε μεταξύ των αλλαγών
λαδιών, αν απαιτείται.

12x300ml
0100 - 9300

Όταν ο κινητήρας είναι ζεστός,
προσθέστε το μισό μπουκάλι στον
κινητήρα όταν αλλάζετε λάδια ή όταν
συμπληρώνετε.

6x475ml
1030-6475

MAXI COMPRESSION
Απαραίτητο όταν υπάρχει:
Aπώλεια της συμπίεσης.
Απώλεια ισχύος σε υψηλές ταχύτητες.
Υψηλή κατανάλωση λαδιού.
Διαρροή λαδιού.
Θόρυβος και μη φυσιολογική φθορά του κινητήρα.
Αποκαθιστά την χαμένη συμπίεση .
Σταματά τις διαρροές , αποκαθιστώντας την ελαστικότητα
των φλαντζών .
Μειώνει την κατανάλωση λαδιού.
Μειώνει το θόρυβο του κινητήρα .
Βελτιώνει την ιπποδύναμη και την απόδοση του κινητήρα.
Συμβατό με κάθε τύπο λιπαντικού .

BARDAHL No Smoke

Ιδιαίτερα παχύ βελτιωτικό ιξώδους για οχήματα με πολλά
χιλιόμετρα που καίνε λάδια. Εξασφαλίζει μια καλύτερη
πλήρωση μεταξύ του εμβόλου και του κυλίνδρου, μειώνει
τον ήχο του κινητήρα και φυσικά την κατανάλωση του
καυσίμου.

Engine Tune Up & Flush

Το BARDAHL Engine Tune Up & Flush είναι ένα
συμπυκνωμένο μείγμα από ειδικό διαλυτικό, λιπαντικά και
την περίφημη σύνθεση ‘’Polar Attraction». Καθαρίζει τα
υφιστάμενα κατάλοιπα βρωμιάς στον κινητήρα και βοηθάει
στην πρόληψη περαιτέρω σχηματισμού καταλοίπων.
Απελευθερώνει τις βαλβίδες και τα ελατήρια από τυχόν
κατάλοιπα βρωμιάς και βελτιώνει τον κινητήρα ενώ
οδηγείτε.
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Σε κάθε αλλαγή λαδιού προσθέστε
τις ακόλουθες ποσότητες στον
κινητήρα όσο είναι ζεστός:
250 ml σε τετρακύλινδρους κινητήρες,
375ml σε εξακύλινδρους κινητήρες
και 500ml σε οκτακύλινδρους
κινητήρες.

6x475 ml.
2116 - 0475

Για καλύτερα αποτελέσματα, προσθέστε
το περιεχόμενο του δοχείου τουλάχιστον
300 χιλιόμετρα πριν από την επόμενη
προγραμματισμένη αλλαγή λαδιών.
Ως εναλλακτική λύση, προσθέστε το
περιεχόμενο στον κινητήρα πριν από
την αλλαγή λαδιών του κινητήρα και
δουλέψτε τον στο ρελαντί για 20 - 30
λεπτά. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις,
αλλάξτε το φίλτρο λαδιού.

12x11oz.
4019 - 0355

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΛΑΔΙΟΥ
Περιγραφή

Εφαρμογή

BARDAHL Engine Stop Leak

Αυτό το πρόσθετο λαδιού είναι ειδικά σχεδιασμένο για
να αποκαταστήσει την στεγανότητα του μπλοκ που
προκαλείται από ξεραμένες τσιμούχες. Συντηρεί τις
τσιμούχες και βοηθά στη μείωση ή την εξάλειψη διαρροής
λαδιού.

Hydraulic Valve Lifter Treatment

Ένα ειδικό πρόσθετο λιπαντικού για υδραυλικές βαλβίδες
που αφαιρεί τα υπολείμματα λαδιού από τα οστήρια και ως
εκ τούτου εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία τους. Χάρη
στην ειδική λιπαντική μεμβράνη, η βαλβίδα, το στέλεχος
κλπ. προστατεύονται και η διάρκεια ζωής του κινητήρα
επεκτείνεται. Κατάλληλο για όλους τους τύπους κινητήρων
βενζίνης και πετρελαίου.
Χρησιμοποιώντας αυτό το προϊόν:
• Διαλύονται και εξαλείφονται τα κατάλοιπα σε όλο το
σύνολο του κινητήρα.
• Μειώνει το θόρυβο του κινητήρα, ειδικότερα στην περιοχή
της κυλινδροκεφαλής.
• Κατάλληλο για όλους τους τύπους κινητήρων, βενζίνης
& πετρελαίου.

Συσκευασία / Κωδ.

Αδειάστε το περιεχόμενο στον
κινητήρα. Λειτουργείστε το όχημα
και στα επόμενα 1600klm περίπου
οι διαρροές θα έχουν σταματήσει. Αν
η διαρροή συνεχίζεται, οι τσιμούχες
ή η φλάντζα μπορεί να χρειάζονται
αντικατάσταση.

24x300ml
1120 - 1300

Αδειάστε το περιεχόμενο του
δοχείου στον κινητήρα κατά την
προγραμματισμένη αλλαγή λαδιών
ή στο ενδιάμεσο αν απαιτείται ένα
συμπλήρωμα. Δεν βλάπτει τον
καταλύτη και τα φίλτρα σωματιδίων.

12x300ml
1103 - 5300

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Περιγραφή

Εφαρμογή

Συσκευασία / Κωδ.

Bardahl Octane Booster
Αυξάνει τον αριθμό οκτανίων της βενζίνης. Η απόδοση
του κινητήρα βελτιώνεται και υπάρχει μια πιο ομοιόμορφη
καύση.
Δεν περιέχει μόλυβδο.

Προσθέστε το περιεχόμενο
δοχείου σε κάθε γέμισμα
ρεζερβουάρ.

του
του

24x300ml
1230 - 1300

Προσθέστε το περιεχόμενο στο
ντεπόζιτο. Επαναλάβετε για τα
επόμενα
δύο
γεμίσματα.
Για
συνεχή
προστασία,
χρησιμοποιείτε
το
προϊόν κάθε τρία γεμίσματα για
οδήγηση σε αυτοκινητόδρομο ή
σε κάθε γέμισμα για οδήγηση στην
πόλη.

12x300ml
1069-0300

BARDAHL FUEL TREATMENT (EGR)
Ένα πρόσθετο καυσίμου που διατηρεί το καύσιμο σε καλή
κατάσταση. Το Bardahl Fuel Treatment είναι ένα μοναδικό
μείγμα απορρυπαντικών με λιγότερη τέφρα, πολυμερών και
καθαριστικών διαλυτών και διατηρεί καθαρά τα ακροφύσια
των μπεκ ψεκασμού καυσίμου και άλλα μέρη του συστήματος
καυσίμου. Τα πολυμερή χωρίς τέφρα βοηθάνε στην
απομάκρυνση των αποθεμάτων βρωμιάς από τις βαλβίδες
εισαγωγής μειώνοντας την φθορά των εδρών, ενώ δεν αφήνει
καθόλου δικές του καταθέσεις. Ένας αναστολέας σκουριάς και
διάβρωσης βοηθά στην πρόληψη της διάβρωσης των άκρων
των μπεκ ψεκασμού και των γραμμών καυσίμου. Οι διαλύτες και
τα απορρυπαντικά σε αυτό το προϊόν της Bardahl θα διατηρούν
τις βαλβίδες EGR και PCV καθαρές, βοηθώντας στην αποφυγή
της δυσλειτουργίας τους.
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Περιγραφή

Εφαρμογή

BARDAHL FUEL INJECTOR CLEANER

Ένα καθαριστικό καυσίμου για κινητήρες βενζίνης που καθαρίζει και
λιπαίνει πολύ καλά τον κινητήρα. Το Bardahl Fuel Injector Cleaner
περιέχει ένα μείγμα από διαλύτες και απορρυπαντικά χαμηλής
περιεκτικότητας τέφρας που δρουν για τον καθαρισμό και τη
διατήρηση της καθαριότητας των ακροφύσιων των μπεκ ψεκασμού
και άλλων εξαρτημάτων του συστήματος καυσίμου. Οι διασκορπιστές
και οι παράγοντες διάσπασης νερού στο καθαριστικό του Bardahl
Fuel Injector Cleaner διασπείρουν εντελώς μικρές ποσότητες
νερού στα καύσιμα επιτρέποντάς του να διέλθει από τα φίλτρα,
εμποδίζοντας έτσι τον σχηματισμό πάγου στις σωληνώσεις του
καυσίμου και διατηρώντας το νερό στο δοχείο καυσίμου στο ελάχιστο.
Οι αναστολείς διάβρωσης σε αυτό το προϊόν προστατεύουν τα άκρα
των μπεκ και άλλα εξαρτήματα του συστήματος καυσίμου από την
υπερβολική διάβρωση. Πάντα να διαβάζετε τις οδηγίες στην ετικέτα
πριν προσθέσετε το προϊόν.

BARDAHL CONCETRATED FUEL
INJECTOR CLEANER

Ένα πολύ συμπυκνωμένο προϊόν για γρήγορο και αποτελεσματικό
καθαρισμό των συστημάτων ψεκασμού καυσίμου. Το προϊόν αυτό
εξασφαλίζει ότι ο κινητήρας θα επιτύχει την μέγιστη απόδοση με
ελάχιστες εκπομπές ρύπων.
1)
Αποτρέπει το κόλλημα των μπεκ και της αντλίας.
2)
Καθαρίζει και προστατέψει το πλήρες σύστημα
ψεκασμού.
3)
Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου, αυξάνοντας τα
οκτάνια.
4)
Βελτιώνει την επιτάχυνση.
5)
Αυξάνει τη λιπαντικότητα του καυσίμου και αφαιρεί το
νερό από το καύσιμο.
6)
Μειώνει τον θόρυβο του κινητήρα χάρη στις ιδιότητες
λίπανσης.
7)
Μειώνει τον καπνό από την εξάτμιση.
Αυτό το συμπυκνωμένο καθαριστικό ψεκασμού καυσίμου είναι
ιδιαίτερα κατάλληλο για σύγχρονους κινητήρες (FSI, GDI κ.λπ.).
Η συνταγή του Concentrated Fuel Injector Cleaner είναι μια
ισχυρότερη έκδοση από το Fuel Injector Cleaner (κωδ. 21010300).

Συσκευασία / Κωδ.

Για γρήγορο καθαρισμό κινητήρων που
παρουσιάζουν δυσκολία οδήγησης,
ρίξτε δύο μπουκάλια των 300ml.
κουτιά στο ρεζερβουάρ και γεμίστε
με βενζίνη. Για να διατηρήσετε την
απόδοση, προσθέστε ένα μπουκάλι
300ml. κάθε 5.000 χιλιόμετρα. Η
ταχύτητα με την οποία δημιουργούνται
οι καταθέσεις ποικίλλει ανάλογα
με τη χρήση του αυτοκινήτου, της
βενζίνης και του τρόπου οδήγησης.
Κατά το άνοιγμα, χρησιμοποιήστε
ολόκληρο το περιεχόμενο. κατάλληλο
για χρήση με καύσιμο με μόλυβδο ή
αμόλυβδη βενζίνη. Ασφαλής χρήση με
καταλυτικούς μετατροπείς.

12x300ml
1210-1300

Αδειάστε όλο το περιεχόμενο
του φιαλιδίου σε περίπου 20
λίτρα καυσίμου. Προτείνεται να
χρησιμοποιείται κάθε 10.000km.
Πάντα να διαβάζετε τις οδηγίες στην
ετικέτα πριν προσθέσετε το προϊόν.
Μην προσθέτετε περισσότερα από
τα συνταγογραφούμενα, αυτό μπορεί
να έχει δυσμενείς επιπτώσεις.

12x500ml
1210 - 5500

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
Περιγραφή

Εφαρμογή

BSF / OB

Ειδικό συμπυκνωμένο πρόσθετο βενζίνης σχεδιασμένο
για να ενισχύσει την απόδοση των καυσίμων αυξάνοντας
την απόδοση του κινητήρα.
Αυξάνει τον αριθμό οκτανίων της βενζίνης (antiknock)
Επιτρέπει να γίνεται πιο ελεγχόμενη και ομοιόμορφη
καύση.
Μειώνει τα πυράκια και το φαινόμενο της προ-ανάφλεξης.
Αυξάνει την απόδοση του κινητήρα.
Το BSF / OB είναι ένα επαγγελματικό προϊόν ειδικά
σχεδιασμένο για αγωνιστικούς κινητήρες με υψηλή
αναλογία συμπίεσης.
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Ανάλογα με την επιθυμητή απόδοση,
αναμειγνύετε με την βενζίνη σε
αναλογία 3-5:1000.
Η αύξηση των οκτανίων εξαρτάται
από τον τύπο της βενζίνης.
Προσοχή:
Το προϊόν είναι ευαίσθητο στο φως,
να αποφεύγεται η έκθεση στην
ακτινοβολία του ήλιου και τον αέρα.

Συσκευασία / Κωδ.
6X1L
1000 - 3801

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Περιγραφή

Εφαρμογή

Bardahl Diesel Treatment

Ένα πολύ-λειτουργικό πρόσθετο που αυξάνει τα κετάνια
βελτιώνοντας την οικονομία, τη μείωση της αιθάλης και τον
θόρυβο του κινητήρα. Καθαρίζει τα μπέκ και βελτιώνει τη
ροή σε χαμηλή θερμοκρασία.

Bardahl Diesel Injector Cleaner

Ένα καθαριστικό συστήματος diesel που καθαρίζει και
λιπαίνει εξαιρετικά.
Το Bardahl Diesel Injector Cleaner περιέχει ένα προσεκτικό
σκεύασμα που καθαρίζει τα μπεκ ψεκασμό καυσίμου
χωρίς να χρειαστεί αποσυναρμολόγηση. Το προϊόν αυτό
έχει σχεδιαστεί ειδικά για επαγγελματική χρήση από το
συνεργείο.

Bardahl Common Rail Diesel Injector
Cleaner

Ένα εξαιρετικά συμπυκνωμένο πρόσθετο πετρελαίου για
γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό των συστημάτων
έγχυσης καυσίμου. Το Bardahl Common Rail Diesel
Injector Cleaner περιέχει ένα ειδικό σκεύασμα το οποίο
καθαρίζει τα μπεκ ψεκασμού και τα διατηρεί χωρίς να
χρειαστεί αποσυναρμολόγηση. Αυτό το προϊόν είναι
σχεδιασμένο για επαγγελματική χρήση. Μια αγωγή με το
Common Rail Diesel Injector Cleaner έχει ως αποτέλεσμα:
Καθαρισμός και προστασία ολόκληρου του συστήματος
έγχυσης (μπεκ, πτερύγια, αντλία, σωληνώσεις κλπ.).
Αύξηση του αριθμού κετανίων του πετρελαίου με
αποτέλεσμα την καλύτερη επιτάχυνση.
Αποτρέπει την κακή λειτουργία των μπεκ ψεκασμού και
της αντλίας, αφαιρώντας νερό από το καύσιμο.
Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.
Μειώνει το θόρυβο του κινητήρα χάρη στις λιπαντικές
ιδιότητες.
Λιπαίνει την τρόμπα πετρελαίου.
Μειώνει τον καπνό από την εξάτμιση και διορθώνει τις
εκπομπές ρύπων του κινητήρα.

DIESEL ANTIBACTERIA

Καταστρέφει βακτήρια, άλγη και υγρασία. Σταθεροποιεί το
καύσιμο για 24 μήνες. Αποτρέπει την ξήρανση-έξω από τις
φλάντζες. Μειώνει τις εκπομπές καυσαερίων. Εμποδίζει
την βούλωμα του φίλτρου.
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Συσκευασία / Κωδ.

Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε κάθε
γέμισμα του ρεζερβουάρ.

24x300ml
1310 - 2300

Ως προληπτική αγωγή: Ρίξτε ένα
μπουκάλι κάθε 10.000 χιλιόμετρα
στο
ρεζερβουάρ
καυσίμου,
περιέχοντας 20ltrs diesel. Μην
προσθέτετε περισσότερα από τα
συνταγογραφούμενα, αυτό μπορεί να
έχει δυσμενείς επιπτώσεις.

12x300ml
1320 - 1300

Αδειάστε το προϊόν στο ρεζερβουάρ
καυσίμου. Μην υπερβείτε την
αναγραφόμενη δοσολογία, αυτό
μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις.

12x500ml
1155-0500

Αδειάστε το περιεχόμενο στην
δεξαμενή καυσίμου.

3X5L
1243-0005
6X250ml
1066-6250

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Περιγραφή

Εφαρμογή

Diesel Treatment BDC

Το Bardahl BDC είναι ένα πρόσθετο diesel που θα αποσβέσει
την ίδια την επένδυση, από την εξοικονόμηση καυσίμου
που μπορείτε να επιτύχετε! Το Bardahl BDC θα μειώσει
την κατανάλωση καυσίμου έως και 3%. Είναι σαφές ότι, η
ενέργεια που προκύπτει από την αυτανάφλεξη σε κινητήρες
ντίζελ, δεν έχει την απόδοση που έχει η ελεγχόμενη καύση.
Η διαδικασία καύσης βελτιώνεται σημαντικά με τη χρήση
οργανικού προσθέτου Bardahl. Το Bardahl BDC περιέχει
ενισχυτικό το οποίο αυξάνει το ποσοστό του κετανίου. Εξαιτίας
αυτού, η καύση γίνεται πιο σωστά και πιο ολοκληρωμένα.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη κατανάλωση καυσίμου
και μεγαλύτερη απόδοση. Μία σημαντική πτυχή που τείνει
να γίνει όλο και πιο σημαντική, στο κόστος του τομέα των
μεταφορών, είναι το κόστος των καυσίμων. Το Bardahl
BDC, δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα όταν πρόκειται για
την εξοικονόμηση καυσίμων. Επιπλέον, αυτό το πρόσθετο
πετρελαίου είναι κατάλληλο για την δεξαμενή καυσίμου ώστε
να εμποδίσετε την ανάπτυξη βακτηρίων και την μείωση της
υγρασίας.

Συσκευασία / Κωδ.

Αδειάστε το περιεχόμενο στο
ντεπόζιτο.
2 λίτρα BDC για 1000 λίτρα καυσίμου
τον χειμώνα
1 λίτρο BDC για 1000 λίτρα καυσίμου
το καλοκαίρι

12x1L
1200 - 0001
3x5L
1203 - 0005

BARDAHL DPF PREVENTIVE
Το Bardahl DPF Preventive θα: Μειώσει τη θερμοκρασία
καύσης για να καταστρέψει την αιθάλη: τα σωματίδια
του πετρελαίου κανονικά καίγονται όταν επιτυγχάνονται
θερμοκρασίες άνω των 600 ° C. Αλλά από τη στιγμή
που φτάνουν στο φίλτρο, οι θερμοκρασίες μειώνονται
στους 300-350 ° C, πράγμα που οδηγεί στη συσσώρευση
καμένων αποθέσεων στο φίλτρο. Λόγω του δραστικού
συστατικού του, το προϊόν αυτό μειώνει τη θερμοκρασία
με την οποία τα σωματίδια θα καούν, αφαιρώντας έτσι την
συσσώρευση ρύπων στο φίλτρο.Σταματά την απόφραξη
του φίλτρου λόγω της συσσώρευσης αιθάλης.Αποφεύγει
τη βλάβη συγκεκριμένων εξαρτημάτων που επιτρέπουν
την καύση επιβλαβών σωματιδίων.Αποτρέπει την αύξηση
της κατανάλωσης, την απώλεια ισχύος και την ακριβή
αντικατάσταση εξαρτημάτων που οφείλεται στο «φράξιμο»
του φίλτρου και η προκύπτουσα συσσώρευση καυσαερίων
συσσωρεύεται στον κινητήρα. Καίγεται και καταστρέφει
την αιθάλη μέσα στο φίλτρο. Επεκτείνει την διάρκεια ζωής
και την καλή λειτουργία του φίλτρου σωματιδίων.

EGR VALVE CLEANING KIT

Εξαλείφει βρωμιά, βερνίκι, αιθάλη και ρυπογόνες καταθέσεις
από τις βαλβίδες και από τη βαλβίδα EGR.
Καθαρίζει το σύστημα εισαγωγής αέρα, τις βαλβίδες και την
βαλβίδα EGR (flowmeter) .
Επαναφέρει την κυκλοφορία του αέρα στους θαλάμους
καύσης και εξαλείφει τα κενά στην επιτάχυνση.
Εξασφαλίζει τέλεια καύση.
Μειώνει την κατανάλωση .
Συμβατό με DPF και καταλυτικούς μετατροπείς.
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Ρίξτε το προϊόν στη δεξαμενή
καυσίμου,
περίπου
15
λίτρα
καυσίμου. Ιδανικά η θεραπεία
πρέπει να γίνεται μία φορά το χρόνο.

12x300ml
3612-0300

Προειδοποίηση:Επαγγελματικό προϊόν
για επαγγελματική χρήση . Πρέπει να
έχετε ένα μηχανικό υπόβαθρο πριν
χρησιμοποιήσετε το προϊόν .

6 Χ 1ΚΙΤ
9123-0006

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Περιγραφή

Εφαρμογή

Συσκευασία / Κωδ.

BARDAHL DIESEL ANTIFREEZE
Αντιμετωπίζει τα προβλήματα, των ψυχρών εκκινήσεων
και της διάβρωσης που προκύπτει από την παραφίνη, το
καστανόχωμα ή το νερό στο καύσιμο diesel. Καθαρίζει το
σύστημα καυσίμου και βελτιώνει την καύση.

Το προϊόν δρα μόνο αν προστεθεί
στο καύσιμο πριν αυτό πήξει.
Προσθέστε το προϊόν στο ντεπόζιτο
πριν γεμίσετε με καύσιμο.

20X100ml
0250 - 1100
12x1L
0255 - 1001

Συμβάλλει στη διατήρηση της
αποδοτικότητας του κινητήρα και
διατηρεί το αρχικό χαμηλό επίπεδο
εκπομπών ρύπων.

12Χ1L
1008-1001

Συμβάλλει στη διατήρηση της
αποδοτικότητας του κινητήρα και
διατηρεί το αρχικό χαμηλό επίπεδο
εκπομπών ρύπων.

6Χ1L
1014-0001

EOLYS POWERFLEX®
Το EOLYS POWERFLEX® περιέχει απορρυπαντικό που
καθαρίζει ταυτόχρονα τον ψεκασμό καυσίμου και επιτρέπει
την ταχεία αναγέννηση του DPF χαμηλής θερμοκρασίας όταν
προστίθεται στο καύσιμο ντίζελ σε χαμηλή περιεκτικότητα.

EOLYS EXTEND®
Το EOLYS EXTEND® περιέχει απορρυπαντικό που
καθαρίζει ταυτόχρονα τον ψεκασμό καυσίμου και επιτρέπει
την ταχεία αναγέννηση του DPF χαμηλής θερμοκρασίας όταν
προστίθεται στο καύσιμο ντίζελ σε χαμηλή περιεκτικότητα.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
Περιγραφή

Εφαρμογή

MANUAL GEARBOX STOP LEAK

Σταματά τις διαρροές και εμποδίζει την αντικατάσταση
ακριβών εξαρτημάτων.
Επαναφέρει τις αρχικές ιδιότητες των εσωτερικών και
εξωτερικών o-rings.
Επεκτείνει την διάρκεια ζωής των μηχανικών μερών του
κιβωτίου.
Δεν επαναφέρει τις ραγισμένες η σπασμένες τσιμούχες
και δεν λειτουργεί σε φλάντζες από χαρτί.

AUTOMATIC TRANSMITION & POWER
STEERING STOP LEAK

Σταματά τις διαρροές και εμποδίζει την αντικατάσταση
ακριβών εξαρτημάτων. Επαναφέρει τις αρχικές ιδιότητες
των εσωτερικών και εξωτερικών o-rings.
Επεκτείνει την διάρκεια ζωής των μηχανικών μερών του
κιβωτίου. Δεν επαναφέρει τις ραγισμένες η σπασμένες
τσιμούχες και δεν λειτουργεί σε φλάντζες από χαρτί.
Συμβατό με οποιοδήποτε τύπο λιπαντικού που
χρησιμοποιείτε στο κιβώτιο ταχυτήτων η στο αυτόματο
κιβώτιο (DEXRON,LHM κ.λ.π.)
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Συσκευασία / Κωδ.

Αδειάστε το δοχείο μέσα στο κιβώτιο
ταχυτήτων. Ποτέ μην υπερβείτε
το επίπεδο λαδιού που λέει ο
κατασκευαστής.

6x227ml
1756-0227

Για υδραυλικό τιμόνι: Αδειάστε
το μπουκάλι στο δοχείο μέχρι το
ανώτατο σημείο γεμίσματος.
Για αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων:
Προσθέστε το μπουκάλι στο
δοχείο στο 10 % της μέγιστης
χωρητικότητάς του.

6x300ml
1755-0300

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
Περιγραφή

Εφαρμογή

Bardahl Concentrated Gear Oil Additive

Υψηλής πίεσης πρόσθετο λαδιού για κιβώτια ταχυτήτων
και κρεμαγιέρων. Αυτό το πρόσθετο μειώνει τη φθορά,
την απώλεια ισχύος και το θόρυβο από την προβληματική
λίπανση. Πέραν αυτού, το πρόσθετο αυτό, καθιστά την
χρήση του τιμονιού και την αλλαγή ταχυτήτων ευκολότερη.

Για σασμάν:
Προσθέστε 125ml του προϊόντος
αντί για 125ml λιπαντικού
Για το τιμόνι:
Προσθέστε 125ml του προϊόντος
αντί για 125ml λιπαντικού
Εκκινήστε την μηχανή.
Γυρίστε το τιμόνι δεξιά-αριστερά στο
τέρμα του, 10-15 φορές

Συσκευασία / Κωδ.

24x125ml
0160 - 4125

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΟΥ
Περιγραφή

Εφαρμογή

Συσκευασία / Κωδ.

Bardahl Radiator Stop Leak
Ένα γρήγορο επιδιορθωτικό για όλες τις διαρροές του
ψυγείου. Σχηματίζει μια σκληρή, μακράς διάρκειας
πρόληψη διαρροών. Συμβατό με όλους τους τύπους
αντιψυκτικών και δεν βλάπτει τους ελαστικούς σωλήνες
ή τα παρεμβύσματα. Ασφαλές για χρήση σε κινητήρες
αλουμινίου.

Αφήστε χώρο στο ψυγείο για
ολόκληρο το περιεχόμενο του
δοχείου.
•
Ανακινήστε καλά το δοχείο και
προσθέσετε το περιεχόμενο στο
ψυγείο.
•
Για
την
προστασία
του
καλοριφέρ και των συνδέσεων,
γυρίστε την θέρμανση στο on.
Ένα δοχείο 300 ml. αρκεί για
συστήματα χωρητικότητας μέχρι και
22 λίτρων.
Για
τις
σοβαρές
διαρροές
ή
μεγαλύτερα
συστήματα,
χρησιμοποιείστε δύο δοχεία.
Για
καλύτερα
αποτελέσματα,
ξεπλύνετε το σύστημα πριν από τη
χρήση.

24x300ml
1400 - 3300

Ανακινήστε καλά το δοχείο και
αδειάστε το στο ψυγείο νερού.
Αφήστε την μηχανή να δουλέψει για
10 λεπτά ή οδηγείστε το όχημα για
200-300 χιλιόμετρα.
Στραγγίστε το σύστημα και ξεπλύνετε
με νερό μέχρι να αρχίσει να βγαίνει
μόνο καθαρό νερό.
Γεμίστε το ψυγείο με αντιψυκτικό.

24x300ml
1401 - 2300

Bardahl Radiator Cleaner
Αφαιρεί λιπαρές ακαθαρσίες, την σκουριά και τα άλατα που
προκαλούνται από το αντιψυκτικό, τα οποία εμποδίζουν
την αποτελεσματική ψύξη. Σταματάει την υπερθέρμανση.
Ασφαλές για χρήση σε κινητήρες αλουμινίου.
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A/C
Περιγραφή

Εφαρμογή

Συσκευασία / Κωδ.

Bardahl Hygiene 1
Καθαρίζει το σύνολο του κυκλώματος του A/C.
Αφαιρεί σκόνη, βακτηρίδια, μύκητες και άλλους
οργανισμούς.
Απομακρύνει τις δυσάρεστες οσμές.
Προστατεύει την εβαπορέτα του αέρα.
Καθαρίζει το κύκλωμα του αέρα.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Αφαιρέστε το φίλτρο.
Παράθυρα ανοιχτά.
Βάλτε τον κινητήρα σε λειτουργία
και κλείστε τον κλιματισμό.
Γυρίστε τον επιλογέα θέρμανσης
στο ‘’κρύο’’.
Επιλέξτε την πιο δυνατή σκάλα
παροχής αέρα και ανακύκλωση.
Ανακινήστε καλά.
Ψεκάστε καλά για 1 λεπτό.
Σβήστε τον κινητήρα.
Επανεκιννήστε και αδειάστε το
προϊόν.

12x125ml
4334 - 0125

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Περιγραφή

Εφαρμογή

Συσκευασία / Κωδ.

Bardahl BD-50 Multispray
Το Bardahl BD-50 Multi-Spray είναι ένα διεισδυτικό
αντισκωριακό σχεδιασμένο για να καθαρίζει, να διεισδύει,
και να λιπαίνει όλα τα είδη των μεταλλικών επιφανειών.
Περιέχει την διάσημη συνταγή της Bardahl, ‘’Polar
Attraction Formula’’, για να μειώσει την τριβή και να
παρέχει διαρκή λίπανση.
•
Απωθεί την υγρασία και λιπαίνει.
•
Διεισδύει σε σκουριασμένα μέρη και κολλημένους
μηχανισμούς.
•
Καθαρίζει και προστατεύει: Ηλεκτρικά και μηχανικά
μέρη
•
Απομακρύνει τα λίπη, αφήνοντας ένα προστατευτικό
φιλμ. Εμποδίζει το σχηματισμό σκουριάς στα
μεταλλικά μέρη.

Ψεκάστε την περιοχή που θέλετε.

24x400ml
6830 - 4400

Ψεκάστε το προϊόν απευθείας σε
μια καθαρή και στεγνή επιφάνεια.
Ψεκάστε από απόσταση 30cm.

24x400ml
6630 - 4400

Bardahl Silicone Lube Spray
Λιπαίνει και αποτρέπει τριξίματα σε αυτοκίνητα, οικιακές
συσκευές και θαλάσσιες εφαρμογές. Ασφαλές για χρήση
σε ηλεκτρικά μέρη. Μονώνει από τη σκουριά και τη
διάβρωση. Κολλάει και δεν προσελκύει σκόνη, άμμο ή άλλη
ουσία. Διατηρεί τα ελαστικά μέρη μαλακά και αποτρέπει το
πάγωμα τον χειμώνα.
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ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Περιγραφή

Εφαρμογή

Συσκευασία / Κωδ.

Bardahl Super TF lube +PTFE
Το Bardahl Super TF Lube + PTFE είναι επιστημονικά
σχεδιασμένο για μακροχρόνια λίπανση κάτω από τις
πιο αντίξοες συνθήκες. Ο μοναδικός συνδυασμός
των συνθετικών λιπαντικών και της πούδρας PTFE
(πολυτετραφθοροαιθυλένιου) σχηματίζει μια πολύ σκληρή
μεμβράνη λίπανσης πάνω στις μεταλλικές επιφάνειες.
Μειώνει και εξαλείφει την επιφανειακή τριβή και τη
φθορά. Διεισδύει σε δυσπρόσιτες περιοχές, απωθεί και
προστατεύει από το νερό, την υγρασία, τα άλατα, τα
αλκάλια, τα οξέα, τους ρύπους, την σκόνη, την άμμο
κ.α. Ειδικά σχεδιασμένο για τη λίπανση των μερών που
υπόκεινται σε υψηλή πίεση, δονήσεις και κραδασμούς.
Προστατεύει οποιοδήποτε κινούμενο μέρος και αποτρέπει
τριξίματα. Θερμοκρασία λειτουργίας από -50 ° C έως 265
° C.
Χρώμα διαφανές.
Ιδιότητες:
•
Παρέχει λίπανση μακράς διάρκειας
•
Αυξάνει τη διάρκεια ζωής
•
Μειώνει την τριβή
•
Μειώνει τη φθορά των μεταλλικών επιφανειών
•
Προστατεύει από τη διάβρωση
•
Διεισδύει
•
Σταματά τα τριξίματα
•
Βιοδιασπώμενο

Συζεύξεις, καλώδια, μεντεσέδες,
αλυσίδες,
ρουλεμάν,
άξονες,
κλειδαριές,
προπέλες,
δίσκοι,
φερμουάρ, κ.λπ. Όλα τα είδη
βιομηχανικού εξοπλισμού, αλλά και
για τα εργαλεία κήπου, ποδήλατα,
μηχανές
κουρέματος
γκαζόν,
εργαλεία.

12x400ml
7350 - 4400

Καθαρίστε προσεκτικά την
επιφάνεια που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση
1mm.

24x100gr
7390 - 1100

Λειτουργεί ως αντί-αφριστικό,
λιπαντικό, σε καλλυντικά και
δερματικά παρασκευάσματα,
ως γυαλιστικό ειδικών χημικών
προϊόντων, σε είδη ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

12x400ml
7630 - 4400

Bardahl Silicone Grease
Μία πολύ-λειτουργική πάστα, βασισμένη σε ένα λιπαντικό
σιλικόνης, για χρήση σε εφαρμογές υψηλής θερμοκρασίας.
Είναι κατάλληλο για μακροχρόνια λίπανση, λόγω της υψηλής
αντοχής του σε χημικές ουσίες (συμπεριλαμβανομένου του
οξέος), στο όζον, στο οξυγόνο, στο νερό, στο λάδι και σε
άλλα λίπη. Είναι κατάλληλο για τη λίπανση των ρουλεμάν
χαμηλής ταχύτητας και τους μηχανισμούς ολίσθησης. Δεν
θα επηρεάσει είτε το καουτσούκ ή το πλαστικό.

Bardahl 100% Silicone Lubricant
Αποτελεσματικό
λιπαντικό
για
μηχανικά
μέρη
κατασκευασμένα από πλαστικό, καουτσούκ, υφάσματα,
ξύλο, κ.λ.π. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με
ασφάλεια σε μεταλλικές περιοχές που υφίστανται τριβή για
να λιπάνει και να μειώσει τη φθορά. Παρέχει ένα ολισθηρό,
μακράς διάρκειας φιλμ που παραμένει καθαρό και δεν
αφήνει λεκέδες, ή υπολείμματα. Είναι μη τοξικό και όλα τα
συστατικά συμμορφώνονται με τους κανονισμούς FDA.
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ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Περιγραφή

Εφαρμογή

Συσκευασία / Κωδ.

Bardahl Ceramic Paste
Μη μεταλλική κεραμικής βάσης πάστα. Εμποδίζει
την κατάσχεση βρωμιάς σε βίδες, στα παξιμάδια της
εξάτμισης και τα υπόλοιπα σημεία στερέωσης. Ιδανικό για
τη λίπανση και την προστασία των συστημάτων πέδησης
ABS. Παρέχει μακροχρόνια προστασία έναντι πολύ
υψηλών θερμοκρασιών, στην διάβρωση και τη σκουριά.
Θερμοκρασία λειτουργίας -40 ° C έως και +1200 ° C.
Κεραμικό σημείο τήξεως 3000 ° C.

Ψεκάστε
τις
επιφάνειες
επιθυμείτε
αφού
πρώτα
καθαρίσετε.

που
τις

12x400ml
7650 - 4400

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ
Περιγραφή

Εφαρμογή

Συσκευασία / Κωδ.

Bardahl Exhaust Assembling Paste
Εύκολη στη χρήση, πάστα συναρμολόγησης και
στεγανοποίησης για το σύστημα εξάτμισης, τις αρθρώσεις
και τα εξαρτήματα. Σταματά τις διαρροές.

Καθαρίστε όλα τα μέρη από τη
σκουριά και το γράσο. Απλώστε
άφθονη πάστα πριν από την
συναρμολόγηση.
Αρχίζει να σκληραίνει στους 600 ° C.

12X170gr
6650 - 1170

Αφαιρέστε τη βρωμιά και την
σκουριά, με μία συρμάτινη βούρτσα
ή γυαλόχαρτο. Βρέξτε το σημείο.
Απλώστε ένα στρώμα πάστας
με βρεγμένα χέρια στις τρύπες
και ρωγμές, να καλύπτει 2-3 cm.
Ξεκινήστε τον κινητήρα να ζεσταθεί
το σύστημα εξάτμισης και αφήστε
4-5 λεπτά για την επιτάχυνση της
ξήρανσης του προϊόντος. Έπειτα
αφήστε να στεγνώσει για 1 νύχτα.

12X200gr
6650 - 2200

Bardahl Exhaust Repair Paste
Για μακροχρόνια επισκευή οπών και διαρροών στα
συστήματα εξάτμισης.

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Περιγραφή

Εφαρμογή

Συσκευασία / Κωδ.

Bardahl Quick Start
Βοηθά την εκκίνηση των κινητήρων βενζίνης και
πετρελαίου σε δύσκολες συνθήκες που προέρχονται από
την θερμοκρασία περιβάλλοντος ή την υγρασία.

13

Ψεκάστε το προϊόν στην εισαγωγή
και εκκινήστε τον κινητήρα πατώντας
γκάζι

12x400ml
6610 - 4400

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Περιγραφή

Εφαρμογή

Συσκευασία / Κωδ.

Bardahl Multi Parts and Brake Cleaner
Αφαιρεί το γράσο, το πετρέλαιο και άλλες ρυπαντικές
ουσίες. Μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς αποσυναρμολόγηση.
Ένα εξαιρετικό καθαριστικό για τα ηλεκτρικά μέρη, τα μέρη
των φρένων και τον δίσκο συμπλέκτη.

Ψεκάστε από απόσταση 20-30cm.

12x600ml
4451 - 0500
1x25L
7818 - 2025

Carburator Cleaner
Αφαιρεί το πετρέλαιο, την βρωμιά και την υγρασία.
Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.

Bardahl Belt Dressing

Επεκτείνει την ζωή του ιμάντα, προλαμβάνει το σκάσιμο
και αυξάνει την απόδοση, ως αποτέλεσμα της μειωμένης
ολίσθησης. Βελτιώνει την πρόσφυση και επαναφέρει την
ελαστικότητά του. Η σύνθεση είναι αποτελεσματική στη
μείωση του σφυρίγματος.

Bardahl Freeze Spray

Εφαρμογή σε συναρμογή μεταλλικών με μικρές ανοχές
για την αποφυγή χρήσης φλόγας. Μειώνει γρήγορα
τη θερμοκρασία των ηλεκτρικών εξαρτημάτων για να
βοηθήσει την ανίχνευση υπερθέρμανσης ή παρόμοια
ελαττώματα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για
να παγώσει το νερό προσωρινά σε μικρής διαμέτρου
σωλήνες πραγματοποιώντας έτσι μια επισκευή χωρίς την
ανάγκη για την αποσυναρμολόγηση ή την αποστράγγιση
του συστήματος.

Bardahl Anti Seize Paste

Πάστα χαλκού ιδανική για, τα άκρα των καλωδίων, τα
παξιμάδια, τους μεντεσέδες κ.λ.π. Για χρήση μεταξύ -40 °
C και +1100 ° C. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το τρίξιμο
των φρένων στους δίσκους και πίσω από τα τακάκια.
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Ψεκάστε από απόσταση.

6x500ml
1110 - 6500

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ιμάντες
όλων των τύπων. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται όταν η χρήση λιπαντικού
δεν συνίσταται από τον κατασκευαστή.
Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
οχήματα και σε γεωργικά μηχανήματα,
σε θαλάσσια η βιομηχανική εφαρμογή.
Ψεκάστε από 25-30cm εξασφαλίζοντας
ομοιόμορφη επικάλυψη πάνω από
το σύνολο της επιφάνειας. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους, όπου σταματάει
η ολίσθηση του ιμάντα και οφείλεται στη
ζέστη, το κρύο, την υγρασία ή την σκόνη.

12x400ml
7940 - 4400

Ψεκάστε ομοιόμορφα τα εξαρτήματα
που επιθυμείτε.

12x400ml
7950 - 4400

Επαλείψτε τις επιφάνειες
επιθυμείτε
αφού
πρώτα
καθαρίσετε.

που
τις

24x100gr
7230-1100

ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Περιγραφή

Εφαρμογή

White Grease

Εξαλείφει τα προβλήματα που δημιουργούνται από την
βρωμιά σε υπερσυμπιεστές μεταβλητής γεωμετρίας ,
χωρίς την ανάγκη να διαλύσει τη μονάδα . Αυξάνει την
απόδοση του κινητήρα . Μειώνει τη ρύπανση . Αυξάνει
τη διάρκεια ζωής των υπερσυμπιεστών , καταλυτικών
μετατροπέων και φίλτρων σωματιδίων . Συμβατό με κάθε
τύπο κινητήρα ντίζελ , με ή χωρίς DPF .

Bardahl Electrical Contact Cleaner

Καθαρίζει και προστατεύει όλες τις ηλεκτρικές επαφές.
Αφαιρεί γράσο, λάδια σκόνη και βρωμιά. Διεισδύει
γρήγορα εκτοπίζοντας την υγρασία και σχηματίζει μία μη
αγώγιμη προστατευτική μεμβράνη.

Bardahl Tyre Stop Leak

Επισκευάζει και φουσκώνει τα ελαστικά άμμεσα χωρίς να
αφαιρέσετε τον τροχό. Κατάλληλο για ελαστικά με ή χωρίς
αεροθάλαμο. Κατάλληλο για αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες,
τροχόσπιτα, ρυμουλκούμενα οχήματα, καροτσάκια κλπ.
Αυτό το προϊόν βασίζεται σε latex και είναι ακίνδυνο για το
λάστιχο και τον αεροθάλαμο.

Bardahl DE-Icer

Απομακρύνει αποτελεσματικά τον πάγο από τα παράθυρα
και τις κλειδαριές. Εμποδίζει το πάγωμα ξανά. Ασφαλές
για χρήση σε καουτσούκ και βαμμένες επιφάνειες. Δεν
περιέχει μεθανόλη.

Συσκευασία / Κωδ.

Ανακινήστε καλά πριν την χρήση.
Ξεσκονίστε και καθαρίστε καλά τις
επιφάνειες που θα χρησιμοποιήσετε
το προϊόν.

6 Χ 400ml
1381-0400

Σε αυτοκίνητα, φορτηγά και σκάφη:
δυναμό,
μπαταρίες,
καλώδια,
κινητήρες, ρυθμιστές, ρελέ, και
τα τερματικά. Στο γραφείο και
τη βιομηχανία: αεροσυμπιεστές,
φορτιστές
μπαταριών,
μύλοι,
κινητήρες, φορητά εργαλεία, αντλίες,
συγκολλητές, κλπ.
Ψεκάστε από απόσταση 15-30 cm.
Το προϊόν θα εξατμιστεί γρήγορα.

12x400ml
6100 - 4400

Αφαιρέστε το αντικείμενο που
προκάλεσε το τρύπημα του ελαστικού.
Ανακινήστε καλά το προϊόν πριν από
τη χρήση. Βιδώστε το σωλήνα του
δοχείου στην βαλβίδα του ελαστικού.
Κρατήστε το δοχείο σε κατακόρυφη
θέση και αδειάστε όλο το περιεχόμενο
στο ελαστικό. Οδηγήστε 10 έως 15
χιλιόμετρα και ελέγξτε την πίεση (ένα
ελαστικό μεσαίου οχήματος πρέπει να
έχει συνήθως περίπου 2 bar).

6X400ml
6670 - 4400

Ψεκάστε από απόσταση ώστε να
δράσει το προϊόν.

12x400ml
0535 - 9400

Μικρή ποσότητα αρκεί για να
καθαρίσει και τις πιο δύσκολες
βρωμιές.
Τρίψτε τα χέρια και ξεπλύνετε με
νερό.

6X3L
6035 - 3031

Bardahl Handcleaner
Πάστα καθαρισμού χεριών που περιέχει καθαριστικά που
βασίζονται σε φυσικές πρώτες ύλες. Η διπλή του δράση
του επιτρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς αραίωση.
Η εξαιρετική συμβατότητα αυτού του καθαριστικού χεριών
με το δέρμα, έχει δοκιμαστεί από την δερματολογικήΚλινική του Πανεπιστημίου του Ντίσελντορφ.

BARDAHL MULTI TACK EP2 GREASE (ΓΡΑΣΣΟ EP2)
Ανώτερο γράσο, λεπτής υφής γράσο λιθίου υψηλών
πιέσεων, με μοναδικές ιδιότητες κατά της τριβής. Από
ειδικά συνθετικά ορυκτέλαια, εμπλουτισμένα με επιλεγμένα
πρόσθετα, για αποτελεσματική λίπανση των ρουλεμάν
ακόμα και στις πιο βαριές συνθήκες λειτουργίας. Περιέχει
την μοναδική φόρμουλα της Bardahl “Polar Plus”.
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12Χ400gr
1410-0400

BARDAHL ENGINE ECO CLEANING MACHINES
•

Τα μηχανήματα καθαρισμού κινητήρα της BARDAHL, προσφέρουν στον επαγγελματία μία ολοκληρωμένη λύση καθαρισμού του
συστήματος καύσης, του συστήματος εισαγωγής, και του φίλτρου μικροσωματιδίων.

•

Είναι εξελιγμένα για όλους του νέους τύπους βενζινοκινητήρων και πετρελαιοκινητήρων.

•

Πάντα να συμβουλεύεστε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή πριν από την χρήση.

DPF CLEANING KIT (FAP 1,2,3)
( Μ Ο Ν Ο Γ Ι Α Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ ΑΤ Ι Κ Η Χ Ρ Η Σ Η ! )

Επαναστατική πατενταρισμένη τεχνολογία.
Το πιο ασφαλές και αποτελεσματικό σύστημα.
Περιέχει απορρυπαντικά μόνον.
Δεν περιέχει επιθετικούς διαλύτες και οξέα.
Δεν είναι εύφλεκτο και δεν θα αναφλεγεί μέσα στο DPF.
Δεν προκαλεί βλάβη στο DPF ή στον καταλύτη.
Εγγυημένο για να επαναφέρει το DPF στην αρχική του
κατάσταση. Δεν χρειάζεται αποσυναρμολόγηση του DPF.

DPF PROFFESIONAL GUN

HIGH PRESSURE PROFESSIONAL
DIESEL INJECTOR CLEANER

Αφαιρεί όλες τις καταθέσεις (αιθάλης , βρωμιά , τα
κατάλοιπα του άνθρακα) και βοηθά στην διάλυση τους
στη διαδικασία καύσης .
-Βοηθά στην αποφυγή του Πρόωρου φραξίματος της
αντλίας ψεκασμού , μπεκ , turbo , καταλυτικό μετατροπέα
και DPF .
-Επαναφέρει την Αρχική απόδοση του κινητήρα .
-Αποτρέπει τα κενά στην επιτάχυνση .
-Επαναφέρει τον Ρυθμό ροής των μπεκ και αποτρέπει
την αντικατάσταση των μπεκ .
-Μειώνει Την κατανάλωση καυσίμου και τον καπνό
εξάτμισης .
-Βοηθά Να περάσει τον τεχνικό έλεγχο .

HIGH PRESSURE PROFESSIONAL
PETROL INJECTOR CLEANER

Αφαιρεί όλες τις καταθέσεις (αιθάλης , βρωμιά , τα
κατάλοιπα του άνθρακα) και βοηθά στην διάλυση τους
στη διαδικασία καύσης .
-Βοηθά στην αποφυγή του Πρόωρου φραξίματος της
αντλίας ψεκασμού , μπεκ , turbo , καταλυτικό μετατροπέα
και DPF .
-Επαναφέρει την Αρχική απόδοση του κινητήρα .
-Αποτρέπει τα κενά στην επιτάχυνση .
-Επαναφέρει τον Ρυθμό ροής των μπεκ και αποτρέπει
την αντικατάσταση των μπεκ .
-Μειώνει Την κατανάλωση καυσίμου και τον καπνό
εξάτμισης .
-Βοηθά Να περάσει τον τεχνικό έλεγχο .
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INJECTION SYSTEM
CLEANING SMALL UNIT

BARDAHL ENGINE ECO CLEANING MACHINES
INTAKE SYSTEM
CLEANING UNIT

AIR INTAKE CLEANER
Καθαρίζει όλο το σύστημα εισαγωγής και του θαλάμου
καύσης.
Επαναφέρει την αρχική απόδοση του κινητήρα και
μειώνει τις επιβλαβείς εκπομπές ρύπων.

360 MACHINE 5 in 1

Τελευταίας τεχνολογίας μηχάνημα το οποίο σας επιτρέπει να καθαρίσετε τα παρακάτω
μέρη του κινητήρα ταυτόχρονα. Το σύστημα ψεκασμού, την εισαγωγή αέρα (βενζίνης
– πετρελαίου), το turbo και το φίλτρο DPF. Με 3 ξεχωριστά κυκλώματα και 3 δοχεία
προσθέτων μπορεί να επεξεργαστεί αρκετά αυτοκίνητα ταυτόχρονα. Απλό στην χρήση,
απλά συνδέστε και προγραμματίστε το να δουλέψει.
Εύχρηστο και εργονομικό, προσφέρει τον ιδανικό καθαρισμό για τα προβληματικά μέρη του
κινητήρα χωρίς να αποσυναρμολογηθούν.
Λειτουργεί με τα πρόσθετα:
•

DPF CLEANING KIT (FAP1,2,3)

•

HIGH PRESSURE PROFESSIONAL DIESEL INJECTOR CLEANER

•

HIGH PRESSURE PROFESSIONAL PETROL INJECTOR CLEANER

•

DIESEL AIR INTAKE CLEANER

•

PETROL AIR INTAKE CLEANER

•

TURBO CLEANER

www.bardahlecocleaning.gr
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Περιγραφή

Ιδιότητες

BARDAHL RACING COOLANT

Είναι ένα έτοιμο προς χρήση αγωνιστικό ψυκτικό υγρό το
οποίο μπορεί να διατηρήσει τον κινητήρα σε χαμηλότερη
θερμοκρασία έως και 15 ° C.
Αυτό ψυκτικό βασίζεται σε αποσταγμένο νερό και μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε αγώνες όπου ψυκτικά με βάση την
γλυκόλη δεν επιτρέπονται. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
οποιοδήποτε τύπο κινητήρων ( αυτοκινήτων,
μοτοσικλέτες , go karts , ATV , ... ) . Μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί σε κανονικά αυτοκίνητα που έχουν
προβλήματα υπερθέρμανσης που οφείλονται στις υψηλές
θερμοκρασίες του καιρού.

Βελτιώνει την απόδοση της
θερμικής ανταλλαγής.
- Μειώνει τη θερμοκρασία του
κινητήρα κατά τη διάρκεια
αγώνων μέχρι 15 ° C.
- Προστατεύει αποτελεσματικά
το σύστημα ψύξης από τη
διάβρωση.
- Προστατεύει την αντλία
νερού.
- Αποφεύγει υπερθέρμανση,
απώλεια ενέργειας και
μηχανικά προβλήματα.
- Είναι ασφαλές για φλάντζες,
πλαστικά μέρη, μαγνήσιο,
κράματα αλουμινίου, χαλκό και
μπρούντζο .

Συσκευασία / Κωδ.

3X5L
1311-3005

Δεν παρέχει καμία αντιψυκτική
προστασία.

BARDAHL RACING MANUAL GEARBOX
ADDITIVE

Το BARDAHL RACING MANUAL GEARBOX ADDITIVE
είναι ένα πρόσθετο λαδιού του κιβωτίου ταχυτήτων που
θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κιβωτίου ταχυτήτων,
θα βελτιώσει τις επιδόσεις του και θα κάνει ευκολότερη την
αλλαγή ταχυτήτων.

Μειώνει τη φθορά στα γρανάζια
του κιβωτίου ταχυτήτων και του
διαφορικού.
-Αυξάνει την απόδοση του
κιβωτίου χάρη στη μείωση της
τριβής που θα προκαλέσει.
-Μειώνει την θερμοκρασίας
λειτουργίας.
-Μειώνει την οξείδωση και
προστατεύει από τη διάβρωση.
-Καθιστά την αλλαγή ταχυτήτων
ευκολότερη χάρη στις λιπαντικές
ιδιότητες του.
-Μειώνει τον θόρυβο του
κιβωτίου ταχυτήτων και του
διαφορικού.
-Προστατεύει το κιβώτιο
ταχυτήτων σε οποιαδήποτε
μορφή αγώνων.
Συμβατό με οποιοδήποτε λάδι
κιβωτίου ταχυτήτων.
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12X150ml
1310-5150

Περιγραφή

Ιδιότητες

BARDAHL RACING OCTANE BOOSTER

Το BARDAHL RACING OCTANE BOOSTER είναι ένα
πρόσθετο βενζίνης εξελιγμένο με μία πολύ συμπυκνωμένη
χημική σύνθεση ώστε να αυξάνει τα οκτάνια του
καυσίμου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγωνιστική ή και
καθημερινή χρήση σε αυτοκίνητα που χρειάζονται υψηλό
δείκτη οκτανίων για την αποφυγή της κακής καύσης η
οποία προκαλεί απώλεια ισχύος, «πυράκια» ή ίσως και
πιθανή βλάβη του κινητήρα.

Συσκευασία / Κωδ.

• Αυξάνει τον αριθμό οκτανίων
αρκετές μονάδες (ανάλογα με
τον τύπο βενζίνης).
• Εξασφαλίσει καλύτερα
ελεγχόμενη και πιο
ομοιόμορφη καύση του
καυσίμου.
• Μειώνει τα «πυράκια» λόγω
της προανάφλεξης.

12X300ml
1310-7300

• Λιπαίνει και προστατεύει το
Turbo και τον κινητήρα κατά
τις κρύες εκκινήσεις και κατά
την οδήγηση υπό πίεση.
• Λιπαίνει και προστατεύει το
Turbo και τον κινητήρα όταν η
στάθμη του λαδιού είναι πολύ
χαμηλή.
• Προστατεύει το Turbo και
τον κινητήρα ενάντια στην
οξείδωση.
• Κάνει το λάδι πιο
παχύρευστο στις υψηλές
θερμοκρασίες χωρίς να
αλλάζει την ποιότητα του και
το ιξώδες του.
• Αυτό το χημικό πρόσθετο
θα μειώσει τις τριβές στο
εσωτερικό του κινητήρα έως
και 70% (ανάλογα με τις
ανοχές του κινητήρα).

12X300ml
1310-3300

- Προστατεύει τις βαλβίδες και
τις έδρες των βαλβίδων κατά
της φθοράς.
- Βελτιώνει την απόδοση του
κινητήρα, την ισχύ και την
ανταπόκριση.
- Διασκορπίζει το νερό από το
καύσιμο.
- Καθιστά την εκκίνηση του
κρύου κινητήρα ευκολότερη.
- Μειώνει την κατανάλωση
καυσίμου.
- Προστατεύει και διατηρεί το
σύστημα καυσίμου καθαρό.

12X300ml
1310-1300

BARDAHL RACING OIL BOOSTER
Το BARDAHL RACING OIL BOOSTER περιέχει μια
μοναδική φόρμουλα από μόρια Φουλλερένιου C60 που
προστατεύει και καλύπτει, με ένα άθραυστο αντιτριβικό και
ανθεκτικό σε οποιαδήποτε πίεση φιλμ, όλα τα μεταλλικά
μέρη του κινητήρα και το Turbo.
Αυτό το πρόσθετο δεν περιέχει γραφίτη, PTFE, χλωριομένη
παραφίνη & κεραμικά.

BARDAHL RACING PETROL TREATMENT
Το BARDAHL RACING PETROL TREATMENT έχει
εξελιχθεί για οδηγούς αγώνων οι οποίοι θέλουν να
προστατεύσουν και να επεκτείνουν την διάρκειας ζωής του
κινητήρα τους. Αυτό το προληπτικό πρόσθετο βενζίνης
μπορεί να χρησιμοποιηθεί
κατά τη διάρκεια των αγώνων ή την κανονική οδήγηση στο
δρόμο. Συνίσταται ειδικά για την αποφυγή της απώλειας
ισχύος λόγω βουλώματος του κυκλώματος καύσης.
Λιπαίνει το ανώτερο τμήμα των κυλίνδρων και ελατηρίων
του εμβόλου, και βοηθάει στην απορρόφηση του μόλυβδου
από το καύσιμο.
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