
Best Fuel 2-takt har extremt låga eller icke mätbara
halter av följande komponenter.

BLY. som är en giftig tungmetall och lagras i 
människokroppen.

AROMATER. Påverkar nervsystemet vid inandning,
ger illamående och trötthet samt påverkar ögon och
hud på ett irriterande sätt.

SVAVEL. Retar luftvägar och lungor, försurar mark 
och vatten, luktar dessutom illa.

BENSEN. Klassad som gift, är ett av de ämnen man
vet kan orsaka blodcancer.

KRACKADE KOMPONENTER. Krossad tjockolja, 
har hög svavelhalt bildar sotpartiklar och sänker
lagringstiden.

LÄGRE ÅNGTRYCK. Minimerar exponering av farliga
bensinångor och gör det behagligare att tanka, dessutom 
elimineras risken för ånglås.

Viktiga egenskaper jämförelsevis med 
 konventionell handelsbensin

RENARE FÖRBRÄNNING. Best Fuel 2-takt ger en renare
förbränning med mindre sotpartiklar. Sot ger en isolerande effekt
som höjer motortemperaturen, ger ett ojämnare förbränningsrum, 
påverkar spikningar och sänker därmed motorns livslängd.

JÄMN KVALITÉ. Best Fuel fyller alla bränslen helt i egen regi 
och kontinuerliga tester och utveckling utförs till stor del i eget 
laboratorium, detta för att upprätthålla en jämn och hög kvalitet.

MON. Best Fuel 2-takt har ett högt motoroktantal (92) som 
sällan nämns i normala sammanhang. Detta tal skall vara så högt 
som möjligt och är viktigt vid hög belastning och höga varvtal.

LÅNG LAGRINGSTID. Alkylatbensin kan lagras från säsong
till säsong utan att typiska data ändras nämnvärt.

KVALITÉ , MOTOR OCH LAGRINGMILJÖ OCH HÄLSA

Helt Aromatfri.
Minskar hälsoriskerna vid exponering av 
bensinångor och avgaser
Extremt låg svavelhalt.
Innehåller ej krackade komponenter
(olefiner) vilka vid inandning påverkar kroppens 
vävnader med risk för mutationer och cancer.
Högt motoroktantal.
Håller alltid jämn och hög kvalitet under flera år.
Lägre ångtryck, minimerar risken för obehagliga ångor. 
Lagringsstabil.
Håller motor och tändstift märkbart renare.
Innehåller 2% helsyntetisk 2-taktsolja utan 
lösningsmedel. Delvis biologisk nedbrytbar.
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Best Fuel 2-takt är en miljö och hälsoanpassad Alkylatbensin som ersätter konventionell handelsbensin där det ställs högre 
krav på hälsa miljö och driftsäkerhet. Best Fuel 2-takt passar på marknaden alla kända fabrikat av motorsågar och till alla
röjsågar, passar även till övriga 2-taktare där man eftersträvar en jämn gång, hög driftsäkerhet och en så bra 
arbetsmiljö som möjligt. Best Fuel 2-takt är färdigblandad med 2% helsyntetisk 2-taktsolja. Best Fuel Alkylatbensin följer
kriterierna för Svesnsk standard SS 155451

Best Fuel 2-takt är en miljö och hälsoanpassad Alkylatbensin för 2-taktsmotorer. Ersätter all konventionell handelsbensin där det 
ställs högre krav på hälsa miljö och driftsäkerhet. Best Fuel 2-takt passar på marknaden alla kända fabrikat av motorsågar och 

till alla röjsågar, passar även till övriga 2-taktare där man eftersträvar en jämn gång, hög driftsäkerhet och en så bra 
arbetsmiljö som möjligt. Best Fuel 2-takt är färdigblandad med 2% helsyntetisk 2-taktsolja.

Best Fuel Alkylatbensinföljer eller överträffar Svensk standard SS 155461.
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FÖR MILJÖ, HÄLSA, MOTOR OCH PRESTANDA.

Typiska data

Oktantal (RON)
Oktantal (MON)
Ångtryck RVP
Bly
Bensen
Svavel
Olefinhalt
Aromater

>93 
>90
55-65 kPa
< 0,002 g/l
< 0,01 vol%
< 10 mg/kg
< 1,0 vol% 
< 1,0 vol%


