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Arbeidsvriendelijke alkylaat viertakt benzine

Gewone Euro 95 viertakt benzine
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Arbeidsvriendelijke 4-takt benzine:
zin of onzin?

Gewone Euro 95 viertakt pompbenzine

Arbeidsvriendelijke benzine

De agressieve brandstofmoleculen veroorzaken slaperigheid,
duizeligheid, prikkelende ogen, geïrriteerde luchtwegen, astma,
bronchitis, vergiftiging, bloedkanker (leukemie), zenuwkanker
(schildersziekte). Dus ziekten en verkorte levensduur.

Arbeidsvriendelijke benzine bestaat voor 98 procent uit de nietagressieve alkylaat brandstofmoleculen. Werkt u met deze benzine,
dan krijgt u in 26 jaar net zoveel agressieve brandstofmoleculen
in uw lichaam als iemand in één jaar met gewone benzine.

Inademen benzinedampen

Inademen uitlaatgassen

De groenman tankt elke dag 2 à 3 keer zijn maaier en hangt met
zijn neus boven de tankopening. De damp van arbeidsvriendelijke
benzine die in uw longen komt, bevat tot 400 keer minder giftige
stoffen dan Euro 95 pompbenzine.

Een kleine viertaktmotor maakt net zoveel giftige uitstoot als
26 personenauto’s. Arbeidsvriendelijke benzine verbrandt beter
en geeft bij deze maaier net zoveel giftige uitlaatgassen als
één auto. Dus u ademt 26 keer minder giftige uitlaatgassen in.

Huidcontact

Besloten ruimte

Bij het tanken van kleine machines wordt er vaak iets gemorst. U
heeft dan praktisch de hele dag benzine aan uw handen. Dus acht
uur opname door de huid! Elke dag weer. Met arbeidsvriendelijke
benzine neemt uw huid tot 400 keer minder giftige stoffen op.

Buiten ventileert het goed. Binnen niet. Bij onderhoud ademt u
constant benzinedamp in en heeft u de hele tijd benzine aan uw
handen die constant wordt opgenomen door uw huid. Arbeidsvriendelijke benzine is 400 keer vriendelijker voor uw lichaam.

De agressieve componenten van gewone Euro 95 benzine veroorzaken
kanker. Arbeidsvriendelijke benzine is 26 tot 400 keer minder agressief.
Benzeen

Tolueen

DNA
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D

e piepschuimproef laat het zien.
Stukjes piepschuim lossen in
enkele seconden op in gewone
Euro 95 pompbenzine. Dit doen de agressieve
brandstofmoleculen, zoals benzeen, tolueen,
paks en MTBE’s, die zich aan andere stoffen
binden. Deze komen ook via huidcontact
met benzine, inademen van benzinedamp
en uitlaatgassen in uw lichaam. Uw lichaam
werkt met eiwitmoleculen. De bekendste
is het DNA. In elk van onze miljarden
lichaamscellen zit een drie meter lange

DNA-streng opgerold in de celkern.
De agressieve brandstofmoleculen binden
zich met eiwitten. De beschadigde eiwitten
werken dan niet meer zoals het hoort.
Ziekte is het gevolg, zoals bloedkanker door
benzeen en schildersziekte door tolueen.
Arbeidsvriendelijke alkylaatbenzine bestaat
voor 98 procent uit de niet-agressieve alkylaatmoleculen. Bij alkylaatbenzine krijgt u
26 tot 400 keer minder agressieve brandstofmoleculen in uw lichaam. Voor meer toolboxbladen zie: www.vraaghetaanTOM.nl
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