
PATENTERAD  

PROCESS

VINTER- OCH  

LAGRINGSSÄKER  

– med klimat i tanken

Verdis Polaris™

Hållbart biodrivmedel för dieselfordon

RME-baserad biodiesel B100 med hög klimatnytta

Verdis Polaris™ Somra & Verdis Polaris™ Vintra för nordiskt klimat

Patenterad process för vinter- och lagringssäkerhet



Hög klimatprestanda

Gör det enkelt  
att köra hållbart

Verdis PolarisTM är ett biodrivmedel för dig som vill ha en smidig 
övergång till hållbara transporter. När du kör på Verdis PolarisTM 
istället för fossil diesel sänker du koldioxidutsläppet med mer än  
70 %. Bränslet har goda smörjande egenskaper och presterar 
mycket bra i alla godkända motorer. Verdis PolarisTM har också 
många andra fördelar som att den bryts ner snabbt i naturen och 
inte är brandfarlig.

Säker drift året runt 
Våra säsongsanpassade produkter med patenterad 
efterbehandlingsprocess ger god driftsäkerhet och hög 
lagerstabilitet i nordiskt klimat. I våra fabriker simuleras vinter 
och lagring så att naturliga utfällningar kan filtreras bort redan 
i produktionen, istället för att hamna i era motorer. Dessutom 
tillsätts tung alkohol för ytterligare förbättrade egenskaper.

Nordisk avsändare
Verdis PolarisTM tillverkas i Skandinaviens ledande RME-fabriker 
i Fredrikstad och Stenungsund, av grödor och avancerade 
komponenter. Tekniken vi använder kallas Esterfip-H, och ger en 
produkt av erkänt jämn och ren kvalitet.

Reducerat koldioxidutsläpp
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Verdis PolarisTM Vintra Verdis PolarisTM Somra

Verdis Polaris™ konceptet
När du väljer Verdis PolarisTM så väljer du ett tryggt 
samarbete med en erfaren leverantör, direkt med oss 
eller genom våra distributörer. Vårt koncept inkluderar 
rådgivning inför bränslebyte, leverans av bränsle samt 
full service, vilket säkerställer att din fordonsflotta alltid 
kan vara tankad och redo att genomföra era uppdrag.

Nordisk produktion & kapacitet 
Kapacitet för Norden och depå där du behöver  
det – i både Sverige och Norge.  

Politik, lagstiftning & omvärldsbevakning 
Omvärldsbevakning av lagstiftning och politik både 
nationellt och internationellt. Vi bildar  
opinion för klimatsmarta beslut.

Innovation & kvalitet 
Vi driver utvecklingsprojekt inom biobränsle  
med universitet och forskningsinstitutioner.  
Du kan närsomhelst få analysservice av Verdis  
Polaris i vårt eget labb. 
 

Hållbarhet & spårbarhet ISCC 
Du kan följa produkten från råvara till fabrik  
och till din tank. Kvalitetssäkring hela vägen. 
 

Klimatsmarta produkter 
Verdis Polaris™ Somra och Vintra minskar  
CO2-utsläppen med över 70%. Vi finns alltid  
till hands med rådgivning och praktiska tips.

Verdis  
Polaris™



Perstorp BioProducts ingår i Perstorp Group – ett världsledande 

industriföretag som sätter marknadsdriven innovation i fokus. Vårt arv, att 

skapa innovativ kemi, bygger på mer än 130 års erfarenhet och en komplett 

kedja av lösningar för process- och applikationsutveckling inom organisk 

kemi och biobränslen.

Perstorp BioProducts är specialiserat på biobränslen för den skandinaviska 

marknaden, där vi erbjuder fordonsbränslen som helt ersätter eller blandas 

in i fossila bränslen för dieselfordon och eldningsolja för uppvärmning. 

Verksamheten drivs av kundfokuserad utveckling, engagemang 

och flexibilitet.  Vår unika kompetens inom både kemiindustri och 

bränslemarknad skapar synergier som driver utveckling för att uppnå högsta 

möjliga värde för våra kunder. Som en del av Perstorpkoncernen kan vi dra 

fördel av gemensam kunskap och FoU samt effektivt utnyttja våra moderna 

produktionsanläggningar i Sverige och Norge.

Vi strävar alltid efter klimatsmarta och användarvänliga biobränslen som 

hjälper till att möta utmaningarna kring global uppvärmning – utan att 

kompromissa med användarperspektivet. Vi deltar i skapandet av ett 

hållbart samhälle som ger utrymme för storstadens kommunikation och för 

klimatneutrala långväga transporter och uppvärmning.

www.perstorp.com

Perstorp BioProducts 
– med fokus på 
miljö och innovation


