
TOTAL Mazout Ultra. De slimme Mazout!

TOTAL Mazout Ultra.
Uw ketel zal tevreden zijn!

Meer info over onze producten en diensten 
of de lijst van onze verdelers vindt u op  

WWW.TOTAL.BE

·  Verbetering van de compatibiliteit / weerstand tegen 
metalen (koper en zink).

-  Interne methode TOTAL: onderdompeling van koper- en 
zinklamellen gedurende 7 dagen bij 20°C.

 

·   Onmiddellijke verbetering van de stabiliteit 

- Thermische stabiliteit in aanwezigheid van koper: DIN 51374-methode

- Stabiliteit bij licht (« light box »): DIN 51471-methode

- Stabiliteit bij oxidatie: EN 12205-methode

TOTAL Mazout Ultra: verbeterde stabiliteit 

Stookolie
Metaalgehalte (mg/kg)

Zonder additieven
Koper
Zink

2,1
2,7

TOTAL Mazout Ultra
Koper
Zink

0,1
<0,1

Interne meting van afzettingen  
(op basis van stabiliteit methode 

EN12205)
Totale gommen (g/m3)

Zonder additieven 129

TOTAL Mazout Ultra 13
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TOTAL Mazout Ultra is een stookolie van superieure kwaliteit verrijkt 
met exclusieve additieven uit de researchcentra van TOTAL. 

Deze stookolie biedt 3 grote voordelen:

➊  Verhoging van de levensduur en de betrouwbaarheid van 
uw verwarmingsketel.

➋ Minder CO2-uitstoot.

➌ Lager verbruik.

1. Uitstekend voor uw verwarmingsketel en uw tank

·  De anticorrosie-werking van TOTAL Mazout Ultra reinigt en 
beschermt de metalen onderdelen van uw verwarmingsinstallatie: 
kuip, voedingscircuit, pomp, fi lter, sproeier, verbrandingskamer, 
haard.

·  De antioxidant maakt  TOTAL Mazout Ultra stabieler dan een 
gewone stookolie. Daardoor is hij ook beter bestand tegen 
temperatuurverschillen en beperkt hij het bezinksel in uw 
stookolietank.

Met minder vuil, minder afzetting en minder verbrandingsresidu’s 
blijft uw verwarmingsketel dus schoner en meer betrouwbaar. 
Hij is ook effi ciënter, waardoor u minder verbruikt en minder 
onderhoudskosten hebt.

2. Beter voor het milieu

· TOTAL Mazout Ultra staat garant voor een volledige verbranding en 
een beter rendement van uw verwarmingsketel. TOTAL Mazout Ultra 
stoot dan ook veel minder koolstofdioxide (CO2) en roet uit.

TOTAL Mazout Ultra, 
veel meer dan een gewone mazout

3. Besparingen in het vooruitzicht 

In combinatie met een laag zwavelgehalte (<50 ppm) zorgt 
TOTAL Mazout Ultra voor een optimaal rendement en een 
laag verbruik van uw ketel.

·  Een properdere ketel, dat zijn minder storingen en onderhoudskosten.

*  De fi ltreertemperatuur kan worden 

verbeterd door antivries toe te voegen 

die het product beschermt tot -21°. 

Het vriespunt kan dalen tot -33°C.

gewone 
mazout

Na één seizoen 
verwarmen met

Na één seizoen 
verwarmen met

Filter inspuitstuk Neus verstuiver Binnenkant pomp

Temperatuurgrens van fi lterbaarheid

-13°C*

FILTERS, INSPUITSTUKKEN EN POMPEN
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