
ETYLACETAT – ETT MÅNGSIDIGT 
OCH SNÄLLT LÖSNINGSMEDEL

E tylacetat är ett lösningsmedel som används i många samman-
hang, bland annat i tryckfärger, lacker och bilvårdskemikalier 
samt vid tillverkning av emaljer, plaster och gummi. Inom 

livsmedelsindustrin används etylacetat vid tillverkning av smakämnen 
och i läkemedelsindustrin som extraktionslösningsmedel vid prod- 
uktion av läkemedel. Bland de organiska lösningsmedlen anses 
etylacetat vara ett av de minst miljöpåverkande. Det är mycket effektivt 
samtidigt som det lätt bryts ned i både luft och vatten. 

GRÖN ETYLACETAT – DET NATURLIGA VALET 
FÖR MILJÖ, MÄNNISKA OCH KLIMAT
Till kunder med höga miljökrav kan SEKAB leverera grön etylacetat. 
Den är tillverkad utifrån biologiskt framställd etanol, producerad 
med biobaserad processenergi. I SEKABs kemianläggning sker prod-
uktionen i kretsloppssystem med avancerad gasrening som gör att 
reningsgraden av biprodukter från tillverkningen är mer än 99 %.
Processvattnet behandlas i en anaerob vattenreningsprocess som  
gör att det utgående vattnets syreförbrukning har reducerats  
med 80 - 90 %.

Med hjälp av dessa tekniker och produkter hjälper vi företag att  
skapa gröna produkter och en grönare verksamhet genom att hålla 
sina processer och produkter så klimatneutrala som det över  
huvud taget är möjligt. Segmentet är nytt, unikt och ger dej som  
kund en ny möjlighet att välja det bästa tänkbara bland alternativen 
på marknaden.

Läs mer om våra premiumprodukter på www.sekab.com/premium 
Där finner du också våra kontaktuppgifter.

PRODUKTBLAD

SEKAB är en av Europas ledande etanolaktörer och bedriver världsunik forskning genom vidareutvecklande och uppskalning av ny teknik för etanolframställning, så kallad andra generationens bioetanol, 
baserad på cellulosaråvaror. SEKAB-gruppen, med huvudkontor i Örnsköldsvik, har idag drygt 100 anställda och omsätter ca 2 miljarder kronor årligen. För mer information om oss. Besök oss på www.sekab.se
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ETYLACETAT PREMIUM PURE 
- VÅR FINASTE ETYLACETAT 
AV 2A GENERATIONENS 
CELLULOSAETANOL
Etylacetat av Premium Pure kvalitet är 
tillverkad av cellulosabaserad 2a 
gene rationens etanol, en restprodukt från 
befintlig cellulosaproduktion. Det innebär 
att råvaran inte tar någon egen odlingsyta
i anspråk.

ETYLACETAT PREMIUM
Etylacetat av premiumkvalitet är fram-
ställd av bioetanol från råvaror som t.ex. 
sockerrör, majs eller sockerbetor.


