
EcoPar® binder ingen fukt alls.  
EcoPar® får betydligt lägre fukthalt än marin 
dieselolja. Därför minimeras risken för tillväxt av 
mikrober i tankarna, då man använder EcoPar®.
EcoPar® är svavelfritt och ger därför inga utsläpp 
alls av SO2 och SO3.

EcoPar® är giftfri. Detta innebär en speciell fördel 
när man använder EcoPar® i marint bruk, då  
EcoPar®, vid ev läckage eller spill, inte förgiftar  
vattenlevande organismer såsom fisk, rom, yngel, 
musslor, kräftdjur, alger mm. Ecopar® är särskillt 
lämpligt att använda vid arbeten i närheten av 
vattenskyddat område och andra känsliga miljöer.

EcoPar® är dessutom biologiskt nedbrytbar i  
naturen.

Mängden sot minskar och totala giftigheten på 
avgaserna minskar kraftigt. Nettoutsläppen av 
koldioxid går ner med ca 40% inräknat hela  
livscykeln enl ISO 14040 i ett livscykelperspektiv.

Användare som tidigare fått hälsobesvär av  
dieselavgaser upplever att dessa besvär minskar 
kraftigt eller försvinner helt med EcoPar®. Vanliga 
hälsobesvär från dieselavgaser är huvudvärk,  
illamående och irritation i ögon, näsa och hals.

EcoPar® klarar den marina standarden 150 DMA 
8217.

EcoPar® är ett ultrarent drivmedel för vanliga dieselmotorer, utvecklat och patenterat 
av EcoPar AB. (pat.nr 522918) 
Jämfört med dieselolja går utsläppen av många cancerogena ämnen ner med  
över 90%. Halterna av kväveoxider i omgivningen går ner med upp till 50%.

Ett bättre drivmedel för  
marina dieselmotorer!

EcoPar ®



Andra användningsområden

Andra användningsområden där EcoPar® är ett 
mycket bra alternativ, är vid arbeten i direkt anslut-
ning till arbetsmaskiner eller då vistelse i avgaser 
inte kan undvikas, till exempel vid byggnads- och 
rivningsarbete, park- och gatuarbete, vid bygge av 
vägar, broar och tunnlar, i lager, sophämtning etc.

EcoPar® är inte klassat som farligt gods enligt de 
internationella ADR/RID-bestämmelserna (utom 
i Sverige), på grund av de låga riskerna för miljö 
och hälsa.

EcoPar® uppfyller den europeiska standarden för 
dieselolja EN 590 och den amerikanska standarden 
för dieselolja ASTM D 975, och kan därför användas 
i alla typer av motorer, brännare och fordon där 

 dieselolja används idag, t ex bussar och lastbilar,  
värmare, kylaggregat, båtmotorer, skogs- och gruv-
maskiner, kompakterare, traktorer och gräsklippare.

Motoreffekten blir oförändrad eller något bättre 
med EcoPar® än med dieselolja miljöklass 1. 
Bränsleförbrukningen är vanligen oförändrad eller 
något minskad med EcoPar®.

EcoPar® har funnits på marknaden sedan 2003 
och används dagligen i tusentals fordon. EcoPar® 
klarar -35 grader C. EcoPar® har bättre viskositet 
och smörjegenskaper än dieselolja miljöklass 1 vid 
alla driftsförhållanden.
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