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Egenskaber  
Polar Alkylatbenzin er velegnet til mindre 
motorer i plæneklippere og motorsave, 
kanttrimmer, påhængsmotorer og eventuelt 
sneslynger. Selv om disse simplere motorer 
normalt er velkørende, er der ofte større 
udstødnings emissioner.  
Polar Alkylatbenzin giver en renere forbrænding 
og derved mindre udledning til miljøet, da det 
indeholder langt mindre urenheder end i normal 
benzinen. 
Alkylatbenzin betegnes derfor også som 
"Miljøbenzin".  
 
Polar Alkylatbenzin hjælper til bedre at starte 
motorer der står ubrugt i sommer eller 
vinterperioden som sneslynger og 
plæneklippere.   
Polar Alkylatbenzin kan påfyldes og blandes med 
alm. benzin og benzintanke behøves derfor ikke 
at tømmes for almindelig benzin før skift til Polar 
Alkylatbenzin. 
 

Emballage 

Vi leverer produktet emballeret i palletanke, 

tromler, dunke og flasker. 

Opbevaring & Holdbarhed 
Produkter opbevaret tørt på et mørkt og køligt 
sted og ikke udsættes i direkte sollys, har 
holdbarhed på 3-5 år. 
 

Håndtering  
Se venligst vores sikkerhedsdatablad for 
yderligere oplysninger før håndtering af 
produktet.  

 
Polar Alkylatbenzin 4-takt 
Polar Alkylatbenzin til 4-takt motorer som 

brændstof i plæneklippere, påhængsmotorer 

osv. Polar Alkylatbenzin har et meget lavt 

indhold af skadelige stoffer som, bly, svovl, 

benzen og aromatiske forbindelser. 

Produkt data 4-takt 

Farve 4-takt Klar 

Oktantal RON 95 

Massefylde v/ 15°C 4-takt 0,755 

Selvantændelighed 400°C 

Flammepunkt < 0 

Kogepunkt 20-210°C 

UN nr. 1203 

 

Polar Alkylatbenzin 2-takt 
Polar Alkylatbenzin 2-takt, forblandet med 
olie egnet til 2-takts motorer som 
brændstof i motorsave, plænetrimmere, 
sneslynger, påhængsmotorer og knallerter. 
Polar Alkylatbenzin 2-takt har et meget lavt 
indhold af skadelige stoffer som, bly, svovl, 
benzen og aromatiske forbindelser. 
Polar Alkylatbenzin 2-takt indeholder 2% 
helsyntetisk og biologisk nedbrydeligt olie. 
(Følg altid motorproducentens anvisninger.) 
 
Produkt data 2-takt 

Farve 2-takt Grøn 

Oktantal RON 95 

Massefylde v/ 15°C 2-takt 0,7 

Selvantændelighed 400°C 

Flammepunkt < 0 

Kogepunkt 20-210°C 

UN nr. 1203 

 

 

Warranty. Ovenstående information er vejledende og givet I god tro og er efter vor bedste viden nøjagtig og pålidelig fra dato for 

printning. Ovenstående oplysninger er ingen garanti og kan ændres uden yderligere varsel. For yderligere information angående vores 

produkter eller for yderligere information i henhold til vores gældende salgsspecifikation venligst kontakt os I henhold til nedenstående.     
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