PRODUKTBLAD

PREMIUM PURE THERMOL
DEN ALLRA FINASTE

PREMIUM PURE THERMOL – KÖLDBÄRANDE
BIOLOGISK ETANOL

KÖLDBÄRARVÄTSKA
- Premium Pure

hermol är baserat på biologisk etanol och är en köldbärare
för kylanläggningar och värmepumpsanläggningar som tar
tillvara bergvärme, ytjordvärme eller sjövärme. Det är en
färgad, klar vätska med en vattenhalt på max 6,0 vikt-%.

Thermol av Premium Pure kvalitet är
tillverkad av andra generationens etanol,
som är en restprodukt från den Svenska
Skogsindustrins cellulosaproduktion.
Andra generationens etanol har två stora
fördelar. För det första ger den enorma
klimatfördelar jämfört med fossila drivmedel,
ännu större än vanlig bioetanol. För det andra
finns inte risken att den konkurrerar med
produktion av mat då råvaran inte tar någon
egen odlingsyta i anspråk.

T

I den typen av anläggningar kommer köldbäraren i nära kontakt
med mark och vattentäkter, vilket kräver ett så miljövänligt
alternativ som möjligt.
Thermols fina miljömässiga egenskaper gör att det även passar
bra som köldmedium i kyl- och frysdiskar.

ETT MEDVETET VAL
Att välja PremiumPure Thermol innebär att
utsläppen av fossil koldioxid minimeras,
det ger en CO2ek reduktion med 87 %
om man jämför med sockerrörsbaserad
köldbärarvätska.
Biologisk etanol är dessutom ett ämne som
snabbt bryts ned i naturen vilket också gör
det till ett miljövänligt val
Givetvis uppfyller också Premium Pure
Thermol Folkhälsomyndighetens krav för
köldbärarvätskor, med denatureringar
anpassade till denna produkttyp och kan
köpas utan tillstånd krävs.

PÅ SEKAB ERBJUDER VI STOLT –
DEN GRÖNASTE KÖLDBÄRAREN PÅ MARKNADEN
Premium Pure Thermol säljs i bulkvolym och kan levereras direkt
till dig med tankbil, alternativt hämtas här hos oss om du önskar
ordna med egen transport.

Våra kunder som väljer Premium Pure
Thermol får rättigheten att märka sin produkt
med SEKABs miljömärkning. Det visar att du
har gjort ett medvetet val.
Läs mer om våra premiumprodukter på www.sekab.se/premium
Där finner du också våra kontaktuppgifter.

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

