
Premium Pure SPOLARVÄTSKA – DET NATURLIGA 
VALET FÖR MÄNNISKA MILJÖ OCH KLIMAT

S polarvätska Premium Pure har utmärkt rengörande egenskaper 
och löser effektivt smuts, vägsalt och trafikfilm på vindruta 
och strålkastare. Den är samtidigt skonsam mot bilens lack, 

torkarblad, lister och plastdetaljer. Den högkoncentrerade bioetanolen 
har frostskyddande egenskaper vilket hindrar spolarvätskan från att 
frysa i bilens spolsystem och på vindrutan. 

Vi tillsätter inga doftämnen i vår Spolarvätska Premium Pure av 
den enkla anledningen att vi tycker det är onödigt och de flesta 
doftämnen på marknaden är allergiframkallande. Sammantaget kan 
sägas att Premium Pure Spolarvätska passar den riktigt kräsne och 
miljömedvetne kunden och bilföraren.

PÅ SEKAB ERBJUDER VI STOLT – DEN 
”GRÖNASTE” SPOLARVÄTSKAN PÅ MARKNADEN
Påverkan på klimat och miljö är en av vår tids viktigaste frågor men 
ändå hamnar tusentals ton orenad spolarvätska i naturen varje 
år. Det är därför vi gör det vi gör – tillverkar produkter som är så 
miljövänliga som möjligt och har minimal påverkan på klimatet.  
Därför  är också kedjan från produktion till leverans viktig, SEKABs  
Spolarvätska Premium Pure säljs därför endast i koncentrerad form 
utan tillsatt vatten.

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

 
PREMIUM PURE SPOLARVÄTSKA

DEN ALLRA FINASTE

SPOLARVÄTSKA
- Premium Pure
Spolarvätska 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 driv-
medel, 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 Spolarvätska PremiumPure 
innebär att utsläppen av fossil koldioxid 
minimeras, det ger en CO2ek reduktion 
med 87 % om man jämför med användande 
av traditionell spolarvätska*.

Biologisk etanol är dessutom ett ämne 
som snabbt bryts ned i naturen vilket 
också gör det till ett miljövänligt val. 
Givetvis uppfyller också Spolarvätska 
Premium Pure  Folkhälsomyndighetens 
krav för spolarvätskor, med denatureringar 
anpassade till denna produkttyp.

Våra kunder som väljer spolarvätska 
Premium Pure får rättigheten att märka 
sin produkt eller bil med SEKABs 
miljömärkning. Det visar att du har gjort 
ett medvetet val.

Blandningsförhållande Fryspunkt

1 del Premium Pure Spolarvätska + 1 
del vatten

- 30C

1 del Premium Pure Spolarvätska + 2 
delar vatten

- 17C

1 del Premium Pure Spolarvätska + 3 
delar vatten

- 10C

* Traditionell spolarvätska baserad på sockerrörsetanol.


