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Productnaam
Productnummer
Versie

Premium Diesel CO2 neutraal
XDCO2
12

OK X-Drive Diesel CO2 neutraal
OK X-Drive® Diesel CO2 Neutraal is een premium brandstof met krachtige en
reinigende toevoegingen waarmee vuilafzettingen kunnen worden voorkomen en
verwijderd. Dit zorgt voor een schonere verbrandingsmotor die daardoor
betrouwbaarder is, minder schadelijke stoffen uitstoot en minder brandstof verbruikt.
Toepassing
Geschikt voor gebruik in dieselmotoren van voertuigen en machines, met name in
situaties waar hogere prestaties, een langere levensduur van de motoren en
brandstofbesparing van belang zijn.
Eigenschappen
• Sterk reinigende eigenschappen
• Anti-oxydatie-, anti-corrosie-, en anti-schuim eigenschappen
• Goede smerende eigenschappen
• Lagere uitstoot van schadelijke stoffen, zoals CO2, fijnstof en NOx
CO2 neutrale brandstoffen – zo werkt het
Jaarlijks brengen wij in kaart hoeveel liters u bij ons in totaal heeft afgenomen en op
hoeveel CO2 uitstoot dit neerkomt. Deze CO2 emissies compenseren we door te
investeren in gecertificeerde duurzame energieprojecten.Jaarlijks ontvangt u van ons
een certificaat met specificatie over de door u afgenomen brandstoffen en CER’s
(Certified Emmission Reductions).
Gemiddelde analysecijfers
Dichtheid bij 15°C
Visuele eigenschap
Viscositeit bij 40°C
Cetaan nummer
Cetaan index
Zwavel gehalte
Vlampunt M.P. (gesloten)
Destillatie bij 250 ºC
Destillatie bij 350 ºC
Destillatie bij 360 ºC
Water
Lubricity
FAME gehalte
Cloud zomer *
Cloud intermediate *
Cloud winter *
CFPP zomer *
CFPP intermediate *
CFPP winter *

min. 0.82 - max. 0.845 kg/l
Helder
min. 2.0 - max. 4.5 mm²/s
> 51
> 46
< 10 mg/kg
> 55 ºC
< 65 vol.%
> 85 vol.%
> 95 vol.%
< 200 PPM
< 460 µm
< 7 vol.%
< 4 °C
< 0 °C
< -5 °C
< -5 ºC
< -11 ºC
< -20 ºC

Cloud zomer: 1 mei - 30 september
Cloud intermediate: 1 oktober - 15 november en 1 maart - 30 april
Cloud winter: 16 november - 28 februari
CFPP zomer: 1 mei - 30 september
CFPP intermediate: 1 oktober - 15 november en 1 maart - 30 april
CFPP winter: 16 november - 28 februari

Specificaties
OK X-Drive® Diesel CO2 Neutraal voldoet aan de meest recente specificatie NEN
EN-590.

