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Productblad

Eigenschappen  Eenheden  Specificaties  Testmethoden 

Dichtheid @15°C  kg/m³  820.0-845.0  EN ISO 3675 / 12185 

Zwavelgehalte  mg/kg  Max. 10.0  EN ISO 20884 / 20846 / 13032 

Cetaangetal  -  Min. 51.0  EN ISO 5165 / EN 15195 / 16144 

Cetaanindex  -  Min. 46.0  EN ISO 4264 

Mangaangehalte  mg/l  Max. 2.0  EN I16576 

Vlampunt  °C  > 55  EN ISO 2719 

Koolstofresidu (op 10% distillatieresidu) % (m/m)  Max. 0.30  EN ISO 10370 

Asgehalte  % (m/m)  Max. 0.01  EN ISO 6245 

Viscositeit @40°C  mm²/s  2.00 - 4.50  EN ISO 3104 

Smerend vermogen  μm  Max. 460  EN ISO 12156-1 

Koperstrip corrosie (3 uur @50°C)  rating  Klasse 1  EN ISO 2160 

Totale hoeveelheid verontreiniging  mg/kg  Max. 24 EN 12662 

Oxidatiestabiliteit  g/m3  Max. 25  EN ISO 12205 

Watergehalte  mg/kg  Max. 200  EN ISO 12937 

Gehalte aan vetzuur Methylesters % v/v  Max. 0.5 E N 14078  

(FAME-gehalte)  

Polycyclische aromatische % m/m  Max. 8.0  EN 12916 

koolwaterstoffen  

 

Distillatieverloop

Verdamping @250°C  % v/v <65.0 EN ISO 3405 / 3924

Verdamping @350°C  % v/v Min. 85.0 

95% teruggewonnen @ °C  Max.  360.0 

Temperatuur van  

filtreerbaarheidsgrens (CFPP) °C   EN 116 / 16329   

mei/juni/juli/augustus/september   Max. 0

maart/april/oktober/november  Max. -5.0

december/januari/februari   Max. -20.0
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VERMINDER UW IMPACT
OP HET MILIEU

WAAROM HVO
TANKEN? 

Voor meer informatie:

hosoil.nl



Voordelen HVO

Tijdens het productieproces van HVO wordt 

gebruik gemaakt van waterstof om zuurstof uit 

de brandstof te onttrekken. Hierdoor ontstaat er 

een pure koolwaterstofdiesel, die geen zuurstof 

bevat, waardoor er minder risico is op microbiële 

groei. HVO bevat geen FAME en trekt in pure 

vorm geen water aan, waardoor er minder kans 

is op verstopte filters. HVO is zeer geschikt voor 

koude weersomstandigheden.

HVO is volgens de internationale regelgeving 

geclassificeerd als een “drop-in” brandstof. 

Drop-in brandstoffen zijn hernieuwbare brand-

stoffen die bijgemengd kunnen worden zonder 

dat dit operationele aanpassingen vereist aan 

bestaande dieselmotoren en infrastructuur.

Voorlopen in 
CO2-reductie

  

Waarom HVO7?

De eisen van de Europese Commissie vragen

om het gebruik van brandstoffen die minder CO2 

uitstoten. Deze brandstoffen zijn nu al beschik-

baar en dus kunnen we vandaag al beginnen

en samen de doelstellingen realiseren met de

al beschikbare hernieuwbare alternatieven.

Om deze reden wil HOS Oil versnellen en verder 

gaan dan de huidige regelgeving en zullen wij B0 

vervangen door een duurzamere variant; HVO7. 

Tegelijkertijd is HVO7 zeer geschikt voor koude 

weersomstandigheden.

Wat is HVO?

HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil. 

Het betreft een hernieuwbare (synthetische) 

diesel welke wordt geproduceerd uit afval- en 

reststromen van plantaardige- en dierlijke

vetten. Het bevat vrijwel geen zwavel en onver-

zadigde moleculen zoals olefines (alkenen) en 

aromaten. HVO is dus geen fossiele brandstof, 

maar een biobrandstof zonder FAME.

De chemische samenstelling van HVO is verge-

lijkbaar met die van de fossiele diesel EN590. 

Hierdoor is HVO zeer geschikt om bij te mengen 

bij de fossiele diesel. HVO realiseert een hogere 

CO2, fijnstof, NOX en zwavel reductie ten op 

zichte van de reguliere fossiele diesel.

HVO in pure vorm is op dit moment zelfs de 

meest milieuvriendelijke brandstof.

HVO7 is een brandstof bestaande uit 93% 

fossiele diesel en 7% HVO. HVO7 realiseert

circa 6% CO2-reductie ten opzichte van Diesel 

B0, waarmee u direct bijdraagt aan de nood-

zakelijke CO2-reductiedoelstellingen.

Met HVO7 kunt u 
een start maken in 
de verduurzaming. 
Niet volgende 
week, niet morgen, 
maar vandaag al.

 
Fysiek HVO7  HVO 100
93% B0 + 7% HVO                100% HVO

 

CO2-reductiecertificaat CO2-reductiecertificaat

De mobiliteitssector moet gaan verduurzamen het 

komende decennium. De urgentie wordt alleen 

maar groter zoals uit het recente klimaat rapport 

en maatschappelijke discussies is gebleken.

De vraag is niet of, maar wanneer de transport, 

agrarische– en bouwsector geconfronteerd zullen 

worden met aangepaste wetgeving op dit vlak.

De CO2-reductie 
komt ten
goede aan
de Nederlandse 
klimaat

HVO Blends en HVO100

HVO7 is een zogenaamde blend, oftewel een mix 
van diesel en HVO, Maar voor wie dat nog niet 
voldoende is leveren wij ook blends zoals HVO10 
en HVO 20, deze producten vallen allemaal onder 
de EN 590 norm, en hoe hoger het getal, hoe 
hoger de emissie reductei. Met HVO 100 kunt u 
een besparing van maar liefst 89% Co2 reductie 
behalen, praktisch gezien een CO2 neutraal 
alternatief voor conventionele diesel. steeds meer 
voertuigen en machines zijn geschikt om HVO 100 
te gebruiken en de norm voor deze syntetische 
brandstof is EN15940
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=
CO2-reductie 
ten opzichte 
van Diesel B0

Voordelen HVO

¶ Zeer geschikt voor koude 
 weersomstandigheden

¶ Minder risico op microbiële groei 

¶ Minder CO2-uitstoot


