
Premium heating liquids

GTL synthetische 
brandstof voor ver-
plaatsbare kachels
Firelux Clear is een betrouwbare, geurloze  
GTL brandstof voor verplaatsbare kachels  
met minder emissie van schadelijke stoffen  
en een extreem laag aromaatgehalte.

Wat is GTL synthetische brandstof (iso parafin)?
GTL brandstof staat voor Gas To Liquid. Het is een 
synthetische brandstof die via het Fischer Tropsch 
syntheseproces uit aardgas wordt gemaakt. 
Kenmerkend voor GTL brandstof is de zuiverheid, 
de brandstof is volledig ontdaan van zwavel 
en aromaten maar wel voorzien van een hoog 
cetaangetal dat garant staat voor een hoge 
kwaliteit van verbranding. GTL brandstof wordt in 
het algemeen gezien als een belangrijke stap 
naar de verduurzaming van brandstoffen.

Welke voordelen biedt Firelux Clear?
Alle merken verplaatsbare kachels functioneren op-
timaal met Firelux Clear. Het voldoet aan de garan-
tievoorwaarden van alle Europese kachelleveran-
ciers en tevens aan stringente Europese wetgeving 
conform DIN 51603-1 en Arrêté 25-06-2010.

Alle voordelen op een rij:
• geschikt voor alle merken verplaatsbare ka-

chels. Uitvoerig getest en goedgekeurd door 
Toyotomi Co., de fabrikant van Zibro kachels

• bevat geen zwavel en zwavelhoudende  
verbindingen

• geen geur, extreem laag aromaatgehalte
• hoog cetaangetal voor optimale verbranding, 

minder emissie van schadelijke stoffen
• de brandstof is biologisch afbreekbaar, heeft 

een hoog vlampunt van boven de 62 ˚C  
en valt hierdoor niet onder het vervoer van 
gevaarlijke stoffen (ADR)

• op basis van duurzame Gas To Liquid techniek
• verpakt in een 100 % recycleerbare HDPE  

verpakking, voorzien van kinderveilige sluiting

Firelux wordt aanbevolen door de fabrikant  
van Zibro kachels
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Naast Firelux Clear is er ook  
Firelux Plus verkrijgbaar.  
Informeer bij uw Firelux  
verkooppunt of kijk op  
www.firelux.nl

Contact
Toyotomi Europe Sales B.V.
E info@toyotomi.eu
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Firelux Clear functioneert optimaal met alle merken petroleumkachels en voldoet aan 
de garantievoorwaarden gesteld door de fabrikanten van kachels. De technische 
specificatie van Firelux Clear is conform aan de DIN 51603-1 eisen alsmede de in  
Frankrijk geldende wettelijke verplichtingen voor kachelbrandstof (NF 128 / Arrêté 
van 25-6-2010). Het gerenommeerde Franse keuringsinstituut LNE (Laboratoire Natio-
nal des Essais) gebruikt dezelfde specificatie brandstof als Firelux Clear bij het uitvoe-
ren van conformiteitstesten voor het verkrijgen van het NF / GS keurmerk certificaat 
voor verplaatsbare petroleumkachels. 

Toyotomi Co. Ltd., toonaangevend fabrikant van dit type kachels en bekend onder  
de merknamen Zibro en Toyotomi, heeft de Firelux Clear brandstof uitvoerig getest  
en goed bevonden indien het wordt gebruikt in combinatie met hun verschillende 
modellen en in overeenstemming met de fabrieksvoorschriften. 

Firelux wordt aanbevolen door de fabrikant van Zibro kachels

Productdata

Produktsoort Brandstof voor verplaatsbare kachels

Merknaam FIRELUX Clear

Verpakking Wegwerpverpakking

EAN Code 8718254012985

Technische specificaties

Oliecategorie licht

Statistieknummer 27101221

Kleur Douane bepaald

Aromaten % / vol. Max. 0.007

Vlampunt ˚C > 61

Dichtheid Kg / l 0,8

ADR Valt niet onder ADR

Voor gedetailleerde informatie over transport, veiligheid  
en opslag zie het Veiligheidsinformatieblad. 

Verpakkingsspecificaties

Liter per jerrycan 20 ltr

Materiaal jerrycan 900 gr HDPE

Grootte jerrycan (B*T*H) 29,2 * 24,2 * 40,0 cm

Gewicht jerrycan 17 kg

Dop Kindersluiting

Soort pallet Europallet 

Grootte pallet (B*T*H) 120 * 80 *95 cm

Jerrycans per pallet 26 jerrycans

Liter per pallet 520 ltr

Gewicht pallet 470 kg

Pallets volledige lading 54 pallets

Jerrycans per vrachtwagen 1.404 jerrycans (54 pallets* 26 jerrycans)

Ltr / kg per volledige lading 28.080 ltr = 22.464 kg


