
Verlaag de CO
2
 -uitstoot van uw diesel direct met 18%. Kies voor HVO20, 

de eenvoudigste en voordeligste manier om direct minder CO
2
 uit te stoten.

Kies voor minder 

CO₂ -uitstoot!
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HVO20 
De nieuwe 

dieselbrandstof met 

18% minder C0₂ -uitstoot

www.gpgroot.nl/hvo



•  Kan in alle dieselmotoren worden gebruikt (voldoet aan EN590)

•  Leidt direct tot een 18% lagere CO
2
-uitstoot

•  Tot 30% minder uitstoot van luchtvervuilende emissies

• Verbrandt schoner dan gewone diesel

•  Heeft een zeer lange houdbaarheid, lange stilstand is geen probleem

•  Heeft een hoog cetaangetal, hierdoor loopt de motor regelmatiger

•  Zorgt voor een makkelijkere koude start, ook bij extreem lage temperaturen

GP Groot brandstoffen en oliehandel is officieel distributeur van Blauwe Diesel. HVO20 is 

verkrijgbaar op diverse GP Groot tankstations. HVO wordt ook in bulk voor thuistankinstallaties 

geleverd. Leverbaar zijn HVO-blends zoals HVO20 en HVO50 maar ook niet-geblende 100% HVO.

HVO, Hydrotreated Vegetable Oil, is 100% duurzame, hernieuwbare diesel die geproduceerd 

wordt uit afval en residuen van plantaardige oliën en vetten zoals afvalvet uit de voedsel-

industrie en gebruikt frituurvet.

www.gpgroot.nl/hvo

HVO20 is de eenvoudigste en voordeligste manier om direct minder CO
2
 uit te stoten, het is een 

premium dieselbrandstof die voldoet aan de EN590-norm. HVO20 bestaat voor 80% uit normale 

diesel en voor 20% uit HVO.

HVO20 is geschikt als brandstof voor elke dieselmotor en leidt direct tot een 18% lagere 

CO
2
 -uitstoot en tot 30% minder luchtvervuilende uitstoot dan normale diesel.

Het gebruik van HVO20 is de snelste en voordeligste manier om de milieu- en klimaatprestaties 

van uw diesel aangedreven auto, wagenpark of machines aanzienlijk te verbeteren.

Voordelen van HVO20:
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HVO20 is geschikt als brandstof voor elke dieselmotor en leidt direct tot een 18% lagere CO₂-uitstoot 

en 5 tot 10% minder luchtvervuilende uitstoot dan normale diesel.

5 tot 10% minder uitstoot van luchtvervuilende emissies


