
 
Onderhoudsmiddelen voor de daf ya 328 

 
verf  
 
Kleur code verkrijgbaar bij bijzonderheden 
 
Legergroen RAL 6014 MT verfgroothandel/bouwmarkt/  -MT (mat) is de glansafkorting (zie normblad KN 01020)  
   diverse legervtg handelaren         -De lak is meestal alleen in hoogglans of satin aan te maken,  

            voeg voor de mattering 3M matteringspasta toe.  
           (pas op mat is krasgevoeliger) of spuit over met matte blanke lak. 
         -Voor bijschilderen op oude lak geen thinnerbasis gebruiken. 
 
Licht groen KN501 alleen bij defensie    -Deze kleur is voor revisiemotorblokken . 
         -Gelijkend kleurnummer IG-F052 verfbalie Gamma. 
 
Rood RAL 3000 HM verfgroothandel/bouwmarkt  -HM = halfmat 

         
Chroomgeel RAL 1007 HM verfgroothandel/bouwmarkt  -idem 
 
Wit RAL 9010 HM verfgroothandel/bouwmarkt  -idem 
 
Unifil-blauw 15200 alleen bij defensie    -geen standaard kleur, zelf mengen      
 
Zwart RAL 9005 ZM verfgroothandel/bouwmarkt  -schoolbordenzwart voor colonnevlak 
         -ZM =  zeer mat 
 
Zwart RAL 9005 HM verfgroothandel    -hittebestendig radiatorzwart 
 
   



BOS  (benzine, olie en smeermiddelen) 
 
Omschrijving oude code NATO code burger equivalent toepassing  bijzonderheden 
 
Benzine MT80    normale benzine loodvrij    -loodvervanger verkrijgbaar bij 
              benz.pomp of automaterialenzaak. 
 
Motorolie OMD 110 O-180  20W50 of 15W50  motor/luchtfilter -bij oudere (gebruikte) motoren eventueel

     bij voorkeur met oudere      toevoegen wynn's oil charger. 
 OMD 60 O-178  dopespecificaties     -20W50 verkrijgbaar bij olie- 

               handel of bouwmarkt. 
    
Tandwielkastolie OEP220 of 222 O-226  SAE 80W90   versn/redbak/               -m.u.v. wormkasten DAF ya  328!!! 
      kroon    centr.diff/verdeel-   -synthetische olie alleen gebruiken 
          kasten/stuurhuis   na reparatie/revisie of zeer goed spoelen. 
  
              
Wormkastolie OC-600 O-208  mobil 600W super  wormkasten      -goed spoelen voor verversen 
      cilinderoil                 -let op ! deze olie verouderd snel, dus  
              jaarlijks verversen. 
             -alternatief shell valvata 400 is te dun!! 
             -BESLIST geen EP olie gebruiken…. 
 
Rembekrachtiger-  OM-13 O-134  hydraulische olie  rembekrachtiger -olie peilcontrole niet vergeten! 
olie            -krikolie/schokbrekerolie 
 
Remvloeistof OX-8 H-542  dot 3 of dot 4   remsysteem  -GEEN andere olie gebruiken i.v.m. 
              mogelijke aantasting rubbers 
 
 
 



(door)smeervet XG-325 G-403  universeel smeervet  smeernippels  -vet op litiumbasis is waterafstotend! 
          wiellagers  -GEEN grafiet of kopervet gebruiken. 
          waterpomp  -gebruik voor de waterpomp bijvoorkeur 

             watervast vet. 
 
 
Overige draaipunten en blanke metaaldelen licht invetten met olie of een mengsel van olie en PX7 (zuurvrije vaseline) 
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