
Automobilinis ŠAmpūnAs 
61505
Veiksmingas automobilio plovimas. 
Labai gerai plauna esant trumpam 
veikimo laikui. Greitai ir patikimai 
tirpina nešvarumus. Nekenksmingas 
aplinkai, nes biologiškai suyra. Tepalas 
ir riebalai savaime atsiskiria. 

Kėbulo vAliKlis
60105
Dervos apnašoms, gumos dėmėms, 
alyvai, druskai ir kitiems nešvarumams 
nuvalyti nuo automobilio kėbulo ir ratų 
diskų.Veiksmingai išvalo dėmes. Ne-
gadina lako, dažų ir plastikinių detalių. 
Norint pašalinti dėmes, užtenka  
skysčio užpurkšti vieną kartą.  
Biologiškai suyra.

Poliruoklis Cream Car Wax
67103 
Automobilinis vaškas su carnauba wax 
nano technologija. Palmių aliejaus pa-
grindu. Atnaujina dažytus paviršius ir 
suteikia spindesį.

universAlus sAlono
vAliKlis
61305
Universalus putų valiklis, tinkantis va-
lyti: plastiko, gumos bei medžiaginius 
paviršius. Taip pat gerai valo stiklus. 
Išvalo dėmes ir atnaujina medžiagas. 
Taip pat rekomenduojama valyti: kera-
mikos, plytelių, betono paviršius, bei 
aliejaus, rašalo, suodžių, vaško, nikoti-
no, riebalų dėmes. 

rAtlAnKių ploviKlis
60205

Labai veiksmingas ir intensyvus 
plieninių ir lakuotų aliuminio  
ratlankių plovimas. Produkto privalu-
mai: išplauna sunkiai įveikiamas  
stabdžių dulkes, tepalus, riebalus ir 
kitus nešvarumus. Turi antikorozinį 
poveikį. Galima naudoti ekonomiškai, 
nes yra koncentruotas.  
Biologiškai suyra. 

stiKlų vAliKlis
62005
Stiklo, automobilinių stiklų, veidrodžių, 
lako ir chromuotų detalių valymas ne-
paliekant dryžių. 

„Bardahl“ istorija prasidėjo 1939 metais Sietlo mieste, Amerikoje, kai Ole Bar- 
dahl – emigrantas iš Norvegijos, įgyvendino savo „amerikietišką“ svajonę įkur- 
damas inovatyvią ir klestinčią įmonę. O.Bardahl sukurtas trintį mažinantis che- 
minis priedas alyvai, Amerikos rinkoje  sukėlė tikrą revoliuciją. Svajonė virto rea- 
lybe ir šiandien „Bardahl“ prekinis ženklas yra gerai žinomas Amerikos, pietų 
Amerikos ir vakarų Europos rinkose. 

lietuvoje pristatoma aukštos kokybės 
chemijos produkcijos gama, 
skirta komerciniam, žemės ūkio, statybinės technikos bei lengvojo transporto 
segmentams, taip pat gamybos pramonei ir laivybai. „Bardahl“ produkcija pla- 
čiai naudojama automobilių surinkimo pramonėje. 

Tokios kompanijos kaip „Volkswagen“, „Audi“, 
„Mazda“, „Renault“, „Peugeot“, „Citroen“, „Ško- 
da“ automobilių surinkimo linijoje naudoja spe-
cialiai „Bardahl“ kompanijos sukurtus chemi- 
jos produktus ilgaamžiam automobilio eksplo-
tavimui.



lAngų sKysčio
konCentratas 1:100
62902
Koncentruotas valiklis stiklų apiplovi-
mo sistemai. Specialūs priedai pageri-
na valymo poveikį, apsaugo nuo dryžių 
ir apakinimo. Greitai ir patikimai pašali-
na vabzdžių likučius, riebalus, silikoną ir 
daugelį kitų nešvarumų. Pagerina valy-
tuvų slydimą ir saugo nuo garsų, kuriuos 
sukelia besitrindamos gumos. Saugo 
nuo kalkių nuosėdų ir užtikrina optima-
lų stiklų apiplovimo sistemos veikimą. 
Taupiai naudojamas, nes  yra koncentra-
tas. Tinka polikarbonatiniam stiklui.

vAndens (drėgmės)
absorbaCija kurui
11082
Absorbuoja vandenį ar susidariusį 
kondencatą kuro sistemoje ar talpoje. 
Naudojamas dyzeliniam ir benzininiam 
kurui. Palengvina variklio užvedimą prie 
minusinės temperatūros. Apsaugo nuo 
purkštukų ir karbiuratoriaus užšalimo.

dyzelinės Kuro sistemos
vAliKlis bdC
1200
Pagal Europos sąjungos reikalavimus 
dyzelino sudėtyje gali būti iki 5% bio dy-
zelino. To pasekoje bio dyzelinas pritrau-
kia didesnį kiekį vandens į kuro baką ir 
kuro sistemą. Nuo drėgmės ima koncen-
truotis nuosėdos ir vėliau susidaro ter-
pė bakterijos atsiradimui, ypatingai jei-
gu yra naudojamas NVS šalių kuras, ku-
riame gali būti dar didesnis vandens kie-
kis ir daugiau nuosėdų. Šis kuro priedas 
naudojamas profilaktiškai, kaip nuolatinė 
kuro sistemos apsauga. Įvertinus kuro 
priedo kaštus šis produktas yra efektyvi 
priemonė sumažinti jūsų servisines išlai-
das kuro sistemos remontui. Kuro priedo 
efektyvumas: jokių nuosėdų kuro bake 
bei kuro sistemoje, švari degimo kame-
ra, nuolatinė kuro sistemos priežiūra.

AuŠinimo sistemos vAliKlis
14010  
Valo aušinimo skysčio paliktas apnašas. 
Profesionaliam naudojimui.

rAdiAtoriAus sistemos
sAndAriKlis
14001
Sandarina įtrūkimus ir nedideles skylu-
tes visose aušinimo sistemos dalyse bei 
šlanguose. 

Žieminis Kuro priedAs 
diesel Anti-Freeze
02551
Puiki priemonė apsauganti nuo kuro 
sutirštėjimo, pablogėjusio filtruojamu-
mo ir užšalimo. Priedą su kuru maišyti 
patartina esant teigiamai  temperatūrai, 
rekomenduojamu santykiu: 1000 ml 
priedo - 1000 litrų dyzelinio kuro.

„Common rail“ dyzelinės
Kuro sistemos vAliKlis
13205
„Common Rail“ dyzelinių purkštukų va-
liklis. Tinka HDI, CDI, TDI, TDCI, DCI, 
ETC ir kitiems dyzeliniams varikliams. 
Profesionaliam naudojimui.

dyzelinės Kuro sistemos
vAliKlis
13209
Dyzelinio kuro priedas, atstatantis įpurš-
kimo sistemos ir variklio galios efekty-
vumą. Mažina juodų dūmų išsiskyrimą, 
valo siurblius, purkštukų ir degimo ka-
meras. Naudojimas: Skiesti santykiu 
1:20 ltr. Rekomenduojama supilti į kuro 
baką kas 10.000 km. Profesionaliam 
naudojimui.

dirŽų ApsAugA
79404
Prailgina diržų tarnavimo laiką. To pa-
sekoje diržai necyps, pagerins sukibimą 
bei išlaikys savo elastingumą.

eleKtros KontAKtų
vAliKlis
61004
Valo ir apsaugo visų tipų elektrinius 
kontaktus. Efektyvus nuo elektros sro-
vės nutekėjimo ir vandens poveikio.



siliKoninis sKystis
66304
Įvairių elektrinių kištukinių jungčių,  
automobilinių rozečių, jungiklių ir maz-
gų apsaugai nuo drėgmės ir korozijos 
transporto ir gamybos srityse. Tinka 
naudoti kaip tepalą, pvz. langų,  
baldų bei durų vyriams, stalčiams, bė-
geliams, ritinėliams, kreipiamosioms ir 
t.t. Atsparus temperatūrose nuo -40 °C 
iki +200 °C

gręŽimo ir pjovimo tepAlAs
73804
Įvairių metalų, aliuminio, žalvario, ne-
rūdijančio plieno gręžimui, sriegimui, 
tekinimui, įgilinimui. Pagerina paviršiaus 
stiprumą, pailgina įrankių tarnavimo lai-
ką, apsaugo nuo rūdijimo. 

tArpinių ir gumų ŠAlinimui
77004
Klijų, tarpinių, dažų ir lako pašalinimas. 
Naudojama ant gaminių iš metalo,  
stiklo, medžio, keramikos, polietileno.

rAnKų pAstA
60351
Natūraliu pagrindu, universalaus naudo-
jimo rankų plovimo pasta. Dirbantiems 
automobilių dirbtuvėse, gamyklose ir 
statybose. Greitai pašalina visokio po-
būdžio tepalų ir alyvų nešvarumus, dul-
kes, dažus ir cemento dėmes. Biologiš-
kai suyra. Patvirtinta Dusseldorfo (Vo-
kietija) universitetinės sveikatos klinikos.

nuotėKių ieŠKiKlis
72405
Aptinka nuotėkius suspausto oro  
ir dujų sistemose. Nedegus, todėl  
saugus dirbant su dujine įranga. Pade-
da surasti nuotėkius veikiant sistemai. 
Įtartinas vietas apipurškus plonu  
ieškiklio sluoksniu, nuotėkio vietoje su-
siformuoja gerai matomos putos.

polimerinis sAndAriKlis
77202
Sujungimų sandarinimui. Nepralaidus 
vandeniui, sugeria vibraciją ir garsą.

rūdŽių minKŠtiKlis -45 °C
79504
Atšaldytose iki -45 °C srieginio sujungi-
mo vietų rūdyse dėl šalčio atsiranda mi-
kro įtrūkimai, kuriais žymiai greičiau pra-
siskverbia rūdžių minkštiklis. Naudoja-
mas: atlaisvinti beviltiškai užrūdijusiems 
srieginiams sujungimams automobiliuo-
se, sunkvežimiuose, žemės ūkio, staty-
bos transporte bei įvairiuose įrengimuo-
se ir mechanizmuose taip pat sertifikuo-
tas medicinos ir elektronikos pramonei. 
Taip pat naudojamas kramtomosios gu-
mos šalinimui nuo įvairių paviršių.

silikoninis tePalas 100%
Plastmasinių ir cilindrinių guolių, slydi-
mo bėgelių, šarnyrų, skriemulių, ašių, 
elektros laidų atsišakojimų ir kištukinių 
laidų sujungimų tepimas ir priežiūra. 
Atsparus temperatūrai: -40 °C iki  
+280 °C. Nelaidus elektrai.



silikoninis Purškiamas
tePalas
73605
Įvairių elektrinių kištukinių jungčių, auto-
mobilinių rozečių, jungiklių ir mazgų ap-
saugai nuo drėgmės ir korozijos trans-
porto ir gamybos srityse. Tinka naudoti 
kaip tepalą, pvz. langų, baldų bei durų vy-
riams, stalčiams, bėgeliams, ritinėliams, 
kreipiamosioms ir t.t. Aktyvus temperatū-
rose nuo -70 °C iki +235 °C laipsnių.

teFloninis tepAlAs ptFe 
73504
Judančių ir nejudančių mašinų dalių, 
sujungimų, kreipiančiųjų bėgelių, durų 
vyrių, sėdynių bėgelių, užraktų tepimas 
ir priežiūra. Atsparus temperatūrai: -50 
iki +235 laipsnių. 

teFloninis tepAlAs
sAusAm tepimui, ptFe
72904
Kreipiančiųjų, slydimo bėgelių, šarnyrų, 
teleskopinių bėgelių, varžtų, kabelių 
tepimas ir priežiūra. Iki 260 laipsnių 
temperatūros. Be metalo pigmentų, 
atsparus vandeniui, šarmams, druskų 
tirpalams, rūgštims.

stAbdŽių sistemos vAliKlis,
detAlių vAliKlis 
78106
Stabdžių montavimui ir detalių  
valymui. Nuvalo tepalo ir kitų 
nešvarumų liekanas. Gali būti 
naudojamas ir elektros įrangai.

tepAlAs stAbdŽių
remontui keraminis
76504
Tepti visoms stabdžių dalims remonto ir 
priežiūros metu. Be metalų, 
specialus sintetinis tepalas su detalių 
atskyrimą palengvinančiu pigmentu. 
Tinka stabdžiams su ABS, nenuteka, 
puikiai apsaugo nuo korozijos,  
pašalina stabdžių cypimą.  
Atsparus temperatūrai: -40 °C iki  
+1200 °C.

tepAlAs lynAms ir
KrumpliArAčiAms
72204
Troselių, lynų mechanizmų, dantračių, 
grandinių žvaigždučių, slydimo  
bėgelių tepimas ir priežiūra. Atsparus 
temperatūrai: -30 iki +150 laipsnių. Be 
silikono ir dervų, tamsiai pilkas, kad ma-
tytūsi suteptos vietos. 

tepAlAs lynAms ir
KrumpliArAčiAms
(sKAidrus)
72215
Troselių, lynų mechanizmų, dantračių, 
grandinių, grandinių žvaigždučių,  
slydimo bėgelių tepimas ir priežiūra. 

 

universAlus ApsAuginis
tePalas
72504
Universalus tepalas skirtas: grandinių, 
judančių bei slankiojančių detalių  
tepimui. Gerai apsaugo nuo nešvaru-
mų, druskos, drėgmės susidarymo ir 
patekimo.

vArio tepAlAs 
72304
Tepti sriegiams ir kitokiems sujungi-
mams, flanšams ir tarpinėms. Atsparus 
temperatūrai -40 iki 1100 laipsnių. Sau-
go nuo korozijos, atsparus vandeniui, 
šarmams, druskų tirpalo rūgštims. Gry-
no vario pagrindu. 

bd-50 universAlus tepAlAs
68304
Skvarbus tepalas metalui, skirtas rū-
džių ir nešvarumu pašalinimui, atlaisvi-
nimui ir sutepimui.

Cinko gruntas 
AtspArus KArŠčiui
72104
Ilgalaikė apsauga nuo rudžių ir korozi-
jos. Ypatingai atsparus druskai ir van-
deniui. Atlaiko iki 500 laipsnių karštį. 


