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Biobrandstoffen
Europese richtlijnen voor toepassing van hernieuwbare energie resulteren 
in een tot 2020 geleidelijk toenemende inzet van biobrandstoffen. 
De meest gebruikte biobrandstoffen zijn ethanol in benzine en biodiesel 
(FAME) in diesel maar ook andere geschikte biobrandstoffen zijn 
toegestaan. Ethanol is hygroscopisch en trekt - als een spons - water uit 
de lucht, wat zich bindt met de ethanol. Water is de grootste veroorzaker 
van bacteriegroei in brandstoftanks, wat verstopte filters e.d. tot gevolg 
kan hebben. 

Specifiek voor de watersport adviseert Gulf Superplus 98 Green E5 omdat 
deze maximaal 5% ethanol bevat, wat positief is voor de stabiliteit. 
Bovendien kent Gulf Superplus 98 E5 sterk verminderde hygroscopische 
eigenschappen t.o.v. Euro95 E10.
 
Sinds 1 oktober 2019 is Euro 95 E5 gewijzigd naar E10. Dat betekent dat 
er meer ethanol is bijgemengd, wat tot meer condens en dus meer kans 
op bacteriën zal leiden. Om die reden is er Gulf Superplus 98 Green E5. 
Naast de unieke enzymtechnologie van Gulf, trekt Gulf Superplus 98 
Green E5 minder water aan en zorgt het voor een betere verbranding.  
Ook is Gulf Superplus 98 Green E5 beter mengbaar ten behoeve van 
tweetaktmotoren die lopen op mengsmering.

De enzymtechnologie in Gulf Superplus 98 Green E5 is uitvoerig getest, 
volledig veilig bevonden en goedgekeurd voor gebruik in alle 
verbrandingsmotoren.
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Gulf Nederland
www.gulf.nl

Gulf Premium brandstoffen zijn er op
gericht om juist dit soort problemen te 
voorkomen. Condensvorming in de tank 
van uw boot stimuleert bacteriegroei. 
De enzymtechnologie in Gulf Superplus 
98 Green E5 breekt onzuiverheden als 
water, sludge en micro-organismen af en 
reinigt zo het gehele brandstofsysteem 
van de brandstoftank tot de motor van 
uw boot.

Geschikt voor langdurige opslag
Bij Gulf Premium brandstoffen is het
geen enkel probleem als u uw boot
een langere periode niet gebruikt. 
Bij andere brandstoffen krijgen bacteriën
dan de kans door te groeien, maar de
enzymtechnologie in Gulf Superplus 98 
Green E5 blijft actief en houdt de 
brandstof gedurende lange tijd in 
topconditie. Bovendien verlengt het de 
levensduur van tanks, filters en motoren.
 

Lager brandstofverbruik
De enzymen in Gulf Superplus 98 
Green E5 zorgen voor kortere, gelijk-
waardige molecuulketens die zorgen 
voor een betere verbranding. 
Dat resulteert in een lager 
brandstofverbruik of meer vermogen 
en een verlaagde uitstoot van CO2.
 
Beter voor het milieu en directe 
omgeving
Gulf Superplus 98 Green E5 zorgt voor 
een significante vermindering van de 
uitstoot van schadelijke gassen als 
NOx, fijnstof en roet.
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