
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

DEN ALLRA FINASTE

TEKNISK ETANOL
- Premium Pure
Teknisk Etanol av Premium Pure kvalitet är 
klassad som andra generationens etanol, 
vilken är en restprodukt från den Svenska 
Skogsindustrins cellulosaproduktion.
    Andra generationens etanol har två stora 
fördelar. För det första ger den enorma 
klimatfördelar jämfört med syntetisk etanol, 
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.

ETT MEDVETET VAL
Att välja PremiumPure Teknisk Etanol 
innebär att utsläppen av fossil koldioxid 
minimeras, det ger en CO2eq reduktion med 
87 % om man jämför med sockerrörsbaserad 
etanol. 

Biologisk etanol är dessutom ett ämne som 
snabbt bryts ned i naturen vilket också gör 
det till ett miljövänligt val

Våra kunder som väljer Premium Pure  
Teknisk Etanol 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.

Vidare har SEKAB stor flexibilitet när det gäller leverans av teknisk 
etanol och kan tillmötesgå de flesta önskemål när det gäller val av 
denaturering. Vi levererar i bulkvolym.

PREMIUM PURE TEKNISK ETANOL– 
EN UNIVERSELL PRODUKT

T eknisk etanol har många användningsområden och är vanlig 
vid produktion av bland annat livsmedel, färg, antiseptiska 
produkter och som ingrediens i miljövänliga lösningsmedel. 

Andra användningsområden är tvättmedel, industriella lacker, 
tryckfärg, spolarvätska och i viss processindustri.

På SEKAB erbjuder vi stolt den klimatvänligaste etanolen. Det är 
en cellulosabaserad restprodukt som vi idag levererar till ett antal 
aktörer som ställer mycket höga miljökrav på sina produkter.  

 

PREMIUM PURE  
TEKNISK ETANOL 95%

PRODUKTBLAD


