VIHREÄMPI NESTEKAASU – SAMAT HYVÄT OMINAISUUDET

Koko Eurooppa tekee töitä vähentääkseen fossiilisten energialähteiden käyttöä. Tämä on myös Kosan
Gasin tavoite. Kosan BioMix on uudentyyppinen nestekaasu, jonka valmistus perustuu luonnonmukaisiin
raaka-aineisiin ja jonka käyttäminen voi vähentää CO2-päästöjä vielä enemmän. Kosan BioMix:llä on
samat ominaisuudet kuin tavanomaisella nestekaasulla, mutta jopa 95% pienemmällä CO2 -päästöllä.
Pienellä panostuksella voit tehdä vaikutuksen kohti vihreämpää maailmaa jo tänään.

VAIKUTA JO TÄNÄÄN

VIHREÄMPI NESTEKAASU
SAMOILLA OMINAISUUKSILLA

Kosan BioMix on vihreämpi vaihtoehto yrityksille joilla on
halua vaikuttaa ympäristöasioihin.

Kosan BioMixillä on samat ominaisuudet tavanomaiseen
nestek aasuun verrattuna, mutta bionestekaasun tuotannossa CO 2 -päästöt alenevat 95% tavanomaiseen nestekaasuun
verrattuna.

Ostettavan tuotteen bionestekaasun osuuden voi itse valita.
Yksi vaihtoehto on esimerkiksi Kosan BioMix 20. Luku 20
k ertoo, että tuote sisältää 20% bionestekaasua. Voit myös
valita Kosan BioMixin korkeammalla bionestekaasuosuudella
aina sataan prosenttiin saakka.
Kosan BioMixi alentaa CO 2 päästöjä tavanomaiseen
nestekaasuun verrattuna seuraavasti:
Kosan BioMix100
Kosan BioMix40
Kosan BioMix30
Kosan BioMix20
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Tuote myydään massabalanssiperiaatteella. Tämä tarkoittaa
sitä, että ostajana voit olla varma, että vastaava määrä bionestekaasua tuotetaan ja allokoidaan Teille. Samaa periaatetta käytetään myös esimerkiksi vihreän sähkön myynnissä.
Tämä tarkoittaa sitä, että bionestekaasu käytetään siellä
missä se tuotetaan. Näin ollen ympäristöä ei rasiteta ylimääräisillä kuljetuksilla. Ostamalla Kosan BioMixillä osallistut
CO 2 –päästöjen vähentämiseen globaalilla tasolla.
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LUONNONMUKAISET
RAAKA-AINEET

SERTIFIKAATTI

Bionestekaasu on biodieseltuotannon (HVO) sivutuote.
Kosan BioMix valmistetaan luonnonmukaisista raaka-aineista
kuten kasvipohjaisista öljyistä ja eläinrasvoista. Kosan BioMix
valmistetaan Ruotsissa eikä sen valmistamiseen käytetä
palmuöljyä eikä sen prosessitähteitä.

Ostaessasi Kosan BioMix-tuotetta, saat ostetulle nestekaasumäärälle ympäristösäästösertifikaatin. Tuotteen
ympäristösäästö on sertifioitu puolueettoman kolmannen
osapuolen toimesta. Vakuutamme tällä, että ostettu vihreä
kaasumäärä käytetään sen tuotantoketjussa.

OTA ENSIASKEL VIHREÄMPÄÄN JA KESTÄVÄMPÄÄN TULEVAISUUTEEN KOSAN BIOMIXILLÄ

KOSAN GAS
Kosan Gas on yksi merkittävimmistä nestekaasun
toimittajista Pohjoismaissa ja alansa markkinajohtaja Tanskassa. Yritys on yli 80 vuoden ajan
toimittanut kaasua yrityksille ja yksityistalouksille.
Y hdysvaltalainen UGI Corporation omistaa kaikki
Kosan Gas -yhtiön osakkeet.
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