
Alkylaatbenzine 2-Takt

Beter voor milieu, gezondheid en motorprestaties

Best Fuel 2-Takt is een milieuvriendelijke en voor de gezondheid aangepaste Alkylaatbenzine, welke 
conventionele benzine vervangt daar waar hoge eisen worden gesteld aan milieu, gezondheid en motor 
prestaties. Het reeds voorgemengd product wordt gebruikt in alle lucht - en watergekoelde 2 takt motoren 
zoals kettingzagen, bladblazers, scooters en bromfietsen, heggenscharen, enz… Best Fuel 2-Takt voldoet 
aan de Swedish Standard SS 155461.

MILIEU & GEZONDHEID

Best Fuel 2-Takt bevat extreem lage hoeveelheden van de volgende 
stoffen.

Aromaten: beïnvloeden het zenuwstelsel, leiden tot misselijkheid en 
vermoeidheid bij inademening en irritatie van ogen en huid.

Zwavel: irriteert luchtwegen en longen, verzuurt grond en water en heeft 
een slechte geur.

Benzeen, is giftig en kankerverwekkend.

Cracked components: gekraakte olie heeft een hoog zwavelgehalte, 
produceert roet en vermindert de houdbaarheid.

Dampspanning: vermindert de blootstelling aan de gevaarlijke benzine-
dampen bij het opvullen.

KWALITEIT, MOTOREN EN OPSLAG

Schonere verbranding: Best Fuel 2-Takt geeft een betere en schonere 
verbanding met minder roet. Roet heeft een isolerend effect waarbij de 
motortemperatuur stijgt. Dit leidt tot een onevenwichtige verbranding met 
snellere slijtage van de motor tot gevolg.

Motoroctaan: Alkylaatbenzine heeft een hoog motor octaangehalte, het 
octaangehalte dient zo hoog mogelijk te zijn, vooral onder zware belasting 
en hoge snelheden. 

Opslag: Best Fuel 2-Takt kan langdurig opgeslagen worden zonder in te 
boeten aan kwaliteit.

Best Fuel 2-takt: bevat 2 % volsynthetische, bioafbreekbare, solventvrije 
tweetaktolie.

Invoerder voor Benelux:   Best Fuel België  +32 35 41 25 22
     Vaartkant Rechts 7G  info@bestfuel.be
     B 2960 Brecht  www.bestfuel.be
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Bestanddeel Eenheid Euro 95

Octangetal (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
Zwavelgehalte mg/kg < 10 < 1
Dampspanning (DVPE) kPa. 45-95 55-65
Olefinegehalte % (V/V) < 13 < 1

Best Fuel 2-Takt is een ontvlambaar product klasse 1 en dient dan ook conform de richtlijnen opgeslagen en vervoerd te worden. 
Voor meer informatie zie Best Fuel 2-Takt veiligheidsblad.

Voor bijkomende informatie, raadpleeg onze website www.bestfuel.be


