
 
 
 
 

HVO100 Bio    

  Teknisk information 
1. Renere end 

diesel 
HVO100 Bio er et 100% biobaseret paraffinsk brændstof med op til 90% CO2 
reduktion, jf. certificeringen ISCC, International Sustainability and Carbon 
Certification. Desuden forbrænder det renere end råoliebaseret diesel, og 
man slipper derfor næsten for diesellugt og røg. 

2. Anvendelse 
og erfaringer 

HVO100 Bio er velegnet til dieselmotorer. Produkttypen er kendt og har 
været brugt i mange år, særligt i Sverige.  
 
Det bruges af bl.a. vognmænd, entreprenører og kommuner. Hovedårsagen 
er det lavere CO2 aftryk og sekundært den renere forbrænding, som giver 
meget mindre røg og lugt til omgivelserne.  Det høje cetantal hjælper 
forbrændingen, giver blødere motorgang og en støjreduktion  
 
Der er større og større markedsinteresse for denne type produkt i 
forbindelse med den energitransformation, vi er i gang med. 

3. Generelle 
specifikationer 

HVO100 Bio opfylder EN15940 klasse A for brændstof til dieselmotorer, og 
kun den lidt lavere vægtfylde gør, at produktet ikke opfylder den klassiske 
dieselnorm EN590. 

4. Smøreevne Smøreevnen er ens for diesel EN590 og HVO100 Bio EN15940 klasse A med 
en max. grænse-værdi på 460µm. Derved opfylder begge produkter samme 
minimumskrav til slidbeskyttelse, som dieselmotor- og pumpefabrikanter 
kræver.  

5. Tykkelse 
(viskositet) 

Diesel og HVO100 Bio har samme tykkelse (viskositet). Specifikationen er 
nemlig den samme for begge produkter: 2-4,5 mm2/s ved 40 °C. 

6. Risiko for 
dieselpest 

Sammenlignet med diesel (med eller uden bio) har de paraffinske 
brændstoffer som HVO100 Bio bedre vandudskillelse, og derved mindskes 
risikoen for udvikling af dieselpest. 

7. Særlige 
forhold 

Aromaterne i diesel kan få gammeldags gummimateriale til at svelle 
(svulme) lidt op. Ved skift til HVO100 Bio, som stort set er fri for de 
sundhedsskadelige aromater, vil gummiet trække sig lidt sammen igen. Har 
gummiet mistet elasticitet på grund af f.eks. påvirkning af varme eller 
kemikalier samt alder, kan i sjældne tilfælde opstå lidt utæthed i form af 
svedning, men det er heller ikke ukendt at se gamle gummikomponenter, 
der sveder.  
 

8. Mindre 
sundheds-
skadelig 

HVO100 Bio har kun én faremærkning, som diesel også har - kan være 
livsfarlig i dråbeform i luftveje. Diesel har i alt syv faremærkninger bl.a. 
mistænkt for at fremkalde kræft, forårsager hudirritation, farlig ved 
indånding, skade på organer ved længerevarende eksponering, giftig for 
vandlevende organismer, dem har HVO100 Bio ikke. 


