
                   is een milieuvriendelijke 
en voor de gezondheid aangepaste 
alkylaatbenzine en de perfecte 
vervanger voor gewone benzine.

                   is geurloos, lang houd-
baar en bevat vrijwel geen schadelijke 
stoffen zoals zwavel, benzeen en 
aromaten.

                   4T wordt gebruikt in 
alle merken van grasmaaiers, 
generatoren, buitenboord en andere 
4-taktmotoren.

                     2T is de reeds voorge-
mengde alkylaatbenzine voor gebruik 
in alle lucht - en watergekoelde 
2-taktmotoren zoals kettingzagen, 
bladblazers, scooters en bromfietsen, 
heggenscharen, enz.

 BESTANDDEEL EENHEID EURO 95 

 Octaangetal (RON) Ron  95  ≥ 93

 Octaangetal (MON) Mon  85  ≥ 90

 Soortelijk gewicht @ 15° C. Kg/lit.  0,775  0,690

 Benzeengehalte % (V/V) <1  <0,01

 Aromatengehalte % (V/V) <35  <1

 Zwavel  mg/kg <10  <1

 Dampspanning (DVPE) kPa.  45-95  55-65

 Olefinegehalte % (V/V) <13  <1

                        4- en 2-takt is een ontvlambaar product klasse 1 en dient dan 
ook opgeslagen en vervoerd te worden conform de wettelijke bepalingen.

                         4T en 2T is verkrijgbaar in 5, 25 en 200 liter verpakking.

Uw verdeler :

 

ALKYLAATBENZINE VOOR 
4 & 2-TAKT MOTOREN
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WAAROM                      ?
 

Geen onaangename en schadelijke 
uitlaatgassen.        

                        is 99% schoner dan 
gewone benzine, dit is beter voor uw 
gezondheid. Best Fuel is bijna 
geurloos.

Beter voor Milieu.                      

                        is 99% schoner dan 
gewone benzine, dus beter voor het 
milieu.

Geen startproblemen.              

                        is lang houdbaar en 
verdampt minder. Zo start uw 
machine altijd, ook na een lange 
periode van stilstand.

Minder onderhoud en langere 
levensduur van uw machine.        

                        geeft een betere en 
schonere verbranding met minder 
roetaanslag. Roet leidt tot een 
onevenwichtige verbranding met 
een snellere slijtage van de motor tot 
gevolg.

WELKE TOEPASSINGEN?

                        kan gebruikt worden 
in alle 4- en 2-taktmotoren, zoals 
grasmaaiers, boomzagen, 
bladblazers, hakselaars, generator-
sets, scooters, buitenboordmotoren,
karting, oldtimers, enz.

                        bevat vrijwel geen 
benzeen. Benzeen is een giftige en 
kankerverwekende stof. Het is daar-
om belangrijk om blootstelling aan 
benzeen zoveel mogelijk te 
beperken.

Kleine motoren op gewone benzine 
stoten tot 3 maal meer benzeen uit 
dan een moderne auto. Bij gebruik 
van Best Fuel stoot dezelfde kleine 
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motor tot wel 36 keer minder 
benzeen uit dan een moderne 
automotor op gewone benzine.

Door omschakeling van gewone 
benzine naar                        , wordt 
de uitstoot van kankerverwekende 
stoffen met meer dan 100 maal 
verminderd.

                      IS 99% SCHONER DAN GEWONE BENZINE!


