
Fakta	  OKQ8:s	  nya	  diesel	  
	  
Minskar	  utsläpp	  och	  vårdar	  motorn	  
OKQ8:s	  nya	  diesel	  är	  skonsamt	  smörjande	  och	  innehåller	  rengörande	  och	  skyddande	  tillsatser.	  Genom	  att	  hålla	  
motorns	  inre	  fritt	  från	  beläggningar	  säkerställs	  minsta	  möjliga	  bränsleförbrukning.	  Även	  den	  som	  redan	  har	  fått	  
beläggningar	  i	  motorn	  kan	  snabbt	  uppnå	  en	  upprensande	  effekt.	  
	  
Dieseln	  innehåller	  upp	  till	  40	  procent	  förnybar	  diesel,	  en	  av	  marknadens	  högsta,	  vilket	  beräknas	  ge	  cirka	  35	  
procent	  mindre	  CO2-‐utsläpp	  jämfört	  med	  100	  procent	  fossilt	  bränsle.	  
	  
Lägre	  förbrukning	  –	  samma	  prestanda	  
Formeln	  och	  kombination	  av	  de	  olika	  dieselkomponenterna	  tillsammans	  med	  rengörande	  och	  vårdande	  
tillsatser	  bibehåller	  motorns	  prestanda	  som	  om	  bilen	  vore	  ny.	  Dieseln	  ger	  också	  enklare	  kallstarter	  genom	  
förbättrade	  tänd-‐	  och	  förbränningsegenskaper,	  något	  som	  är	  värdefullt	  även	  ur	  miljöperspektiv.	  En	  kall	  motor	  
har	  en	  sämre	  förbränning	  och	  slukar	  mer	  bränsle	  vilket	  ger	  upphov	  till	  mer	  miljö-‐	  och	  hälsoskadliga	  utsläpp.	  
	  
Produktens	  sammansättning	  
OKQ8:s	  nya	  diesel	  innehåller	  upp	  till	  40	  procent	  förnybart,	  varav	  35	  procent	  syntetisk	  diesel	  (HVO)	  och	  5	  
procent	  RME,	  fossil	  diesel	  samt	  rengörande	  och	  skyddande	  tillsatser	  för	  motorn.	  Sammansättningen	  är	  viktad	  
för	  att	  tillsammans	  skydda	  bränslesystem	  och	  motor	  och	  bibehålla	  bästa	  möjliga	  prestanda	  och	  
bränsleekonomi.	  Det	  förlänger	  bilens	  livslängd	  samtidigt	  som	  det	  ger	  lägsta	  möjliga	  utsläpp.	  	  
	  
Förnybar	  syntetisk	  diesel	  (HVO)	  
En	  förnybar	  syntetisk	  diesel,	  baserad	  på	  främst	  avfalls-‐	  och	  restprodukter,	  med	  marknadens	  lägsta	  
växthusgasutsläpp.	  Sänker	  växthusgasutsläppen	  från	  användningen	  av	  diesel.	  Den	  syntetiska	  dieseln	  är	  också	  
mycket	  ren,	  har	  goda	  förbränningsegenskaper	  och	  höjer	  dieselns	  cetantal	  vilket	  ger	  lättare	  kallstarter,	  mjukare,	  
tystare	  motorgång	  och	  lägsta	  möjliga	  avgasemissioner.	  
	  
RME	  
En	  förnybar	  biodiesel	  baserad	  på	  olja	  av	  raps/rybs	  med	  mycket	  goda	  smörjande	  egenskaper	  som	  sänker	  
växthusgasutsläppen	  från	  användningen	  av	  diesel.	  RME:n	  är	  av	  mycket	  hög	  kvalitet	  ur	  ett	  europeiskt	  
perspektiv.	  
	  
Diesel	  av	  miljöklass	  1	  
En	  fossil	  diesel	  anpassad	  för	  så	  ren	  förbränning	  som	  möjligt	  och	  minimalt	  med	  avsättningar/avlagringar	  i	  
motorn.	  
	  
Rengörande	  tillsatser	  (detergenter)	  
Detergenter	  renar	  och	  skyddar	  motorn	  så	  att	  prestanda	  och	  en	  optimal	  förbränning	  bibehålls	  hela	  bilens	  liv,	  
vilket	  håller	  bränsleförbrukningen	  och	  avgasemissionerna	  så	  låga	  som	  möjligt.	  Det	  bibehåller	  också	  
motoreffekten,	  samt	  återställer	  en	  redan	  smutsig	  motor	  till	  nyskick.	  
	  
Korrosionsskydd	  
Korrosionsskydd	  ger	  bränslepumpen	  ökad	  livslängd	  och	  kan	  förhindra	  onödiga	  reparationer.	  I	  
injektionssystemet	  minskas	  slitaget	  och	  prestandan	  hålls	  uppe.	  
	  
Skumdämpare	  
Ger	  en	  dämpad	  skumning	  vilket	  gör	  tankningen	  snabbare	  och	  undviker	  spill.	  
	  
Lagstiftning	  och	  krav	  
Dieseln	  uppfyller	  kraven	  i	  lagstiftning	  och	  överenskomna	  tekniska-‐	  och	  miljömässiga	  krav	  i	  den	  svenska	  och	  
gemensamma	  europeiska	  dieselstandarden	  EN	  590.	  Utöver	  detta	  ställer	  OKQ8	  också	  krav	  på	  att	  leverantörerna	  
ska	  efterleva	  FN:s	  konventioner	  om	  mänskliga	  rättigheter	  och	  ILO:s	  kärnkonventioner	  om	  arbetstagares	  
rättigheter.	  Energimyndigheten	  har	  gett	  OKQ8	  hållbarhetsbesked,	  vilket	  innebär	  att	  de	  har	  godkänt	  vårt	  
kontrollsystem	  för	  att	  säkerställa	  att	  hållbarhetskriterierna	  uppfylls.	  


