Cleanlife alkylaatbenzine
Kleine investering voor je gezondheid
Machine in 8 woorden
Schone brandstof beter voor mens,
milieu en machine.

Adviesprijs
Een 5 liter jerrycan, 2- of 4-takt,
kost 15,75 euro, incl. BTW.
Een 25 liter vat kost 77,50 euro en
55 liter 167,75 euro, incl. BTW
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Profiel
Hoofdpijn, kanker, leukemie, schildersziekte, irritaties
aan ogen en luchtwegen. Je loopt nogal wat gezondheidsrisico met normale ongelode benzine in de kleine
tuin- en parkmachines. Met arbeidsvriendelijke alkylaatbenzine is dit veel minder. Bovendien is het beter
voor het milieu en loopt de motor er beter op. Naast
Aspen en Stihl Motomix is er een nieuw merk in
Nederland, CleanLife uit Scandinavië. Matracom
uit Nijmegen importeert deze Finse brandstof.
Meest opvallend
CleanLife bevat geen verontreinigingen en heeft een
zeer laag percentage schadelijke stoffen als benzeen,
bedwelmende aromaten, n-Hexan en zwavel. Ten
opzichte van normale benzine geeft dit veel minder
gezondheidsrisico, vooral bij een normale tweetaktmotor waar ongeveer 25 procent van de benzine door
spoelverliezen de uitlaat onverbrand verlaat. Bovendien wordt door een volledige verbranding de koolafzetting in de motor voorkomen.
Uitvoering
CleanLife is een alkylaatbenzine en bevat geen verontreinigingen. Het heeft altijd een constante samenstelling volgens de leverancier, dit in tegenstelling tot
gewone benzine. De brandstof bestaat voor circa 98
procent uit alkanen. Door de zuivere samenstelling
bezinkt de brandstof niet, is er geen koolafzetting en
start de motor altijd goed. Bovendien veroudert de
brandstof niet. Je kunt dus een kettingzaag vol wegzetten en een paar maanden later zo weer starten. Ook
schadelijke stoffen zitten er haast niet meer in. Het
zwavelgehalte is laag met 2 mg/kg (normale benzine
85 mg/kg) waardoor er bij verbranding minder zwaveldioxine ontstaat wat de oorzaak is van oog- en longirritaties. Het giftige benzeenpercentage is 0,01% (normale
benzine 4,6%). Benzeen is kankerverwekkend. Ook het
percentage toevoegingen is laag met 0,13% (normale
benzine 37,7%). Deze stoffen zijn bij inademen bedwelmend. De stof n-Hexan werkt als zenuwgas. In CleanLife zit maar 0,03% van deze stof (normale benzine
3,9%). Er is een 5 liter jerrycan, lichtoranje voor een
kant en klare (1:50) tweetakt en een grasgroene voor
viertakt. De verpakking kan hergebruikt worden of
zonder dop als normaal huisafval aangeboden worden.
Matracom levert ook vaten van 25, 55 of zelfs 200 liter.
Dit scheelt in prijs.
Wat tegenvalt
Wie overstapt op CleanLife bij oude machines, die
altijd op normale mengsmering gelopen hebben, kan
last krijgen van vastlopers. Dit geldt trouwens ook voor
Aspen en Motomix. De gewone benzine heeft namelijk
veel koolafzetting veroorzaakt. De arbeidsvriendelijke
alkylaatbenzine lost de koolaanslag in de motor op
waardoor stukjes kunnen loskomen.

Inhoud 5 liter jerrycan, lichtoranje voor tweetakt en
een grasgroene voor viertakt. Ook vaten van 25, 55 of
200 liter zijn leverbaar.

zagen. De arbeidsvriendelijke benzine CleanLife kende het bedrijf nog niet. Voor alle tweetaktHoveniersbedrijf Jac. Kolsters uit Westelbeers heeft veel ervaring met diverse merken kettingz
motoren zit een kant en klare 1:50 smering in een oranje jerrycan (1). De brandstof is zo goed als
a reuk-, rook- en kleurloos. In tegenstelling tot gewone benzine kan je er zonder irritatieproblemen aan ruiken (2). Door de zuivere samenstelling zijn er bij het zagen geen stinkende, schadelijke uitlaatgassen (3). De motor komt goed op toeren.

Wat levert het op?
CleanLife is net zoals Aspen en Motomix beter voor
mens, milieu en machine. Door de zuivere samenstelling is er bij verbranding geen koolafzetting in de
motor waardoor de motor langer mee gaat. De brandstof veroudert niet en is lang houdbaar. Een weggezette
machine start drie maanden later nog zonder problemen. Bij andere mixen bezinkt de smeerolie met kans
op vastlopers. Bovendien is de tweetakt kant en klaar,
waardoor je geen mengfouten kunt maken. De prijs
van alkylaatbenzine is dan wel 2,5x hoger dan normale
benzine, maar het kan motorproblemen voorkomen.
Maar bovenal is het kleine investering voor je gezondheid.
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