
  Tot 7% minder verbruik
  Verbetering van de betrouwbaarheid en 
verlenging van de levensduur van uw 
verwarmingsinstallatie 

 Verlaagde CO2-uitstoot

Total kiest u niet toevallig

TOTAL Mazout Ultra,
de slimme mazout !
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TOTAL Mazout Ultra
TOTAL Mazout Ultra is een mazout van hoge kwaliteit en heeft onze 
gewone mazout als basis, waaraan wij een specifiek en 
exclusief additief toevoegen. Dit additief werd ontwikkeld en 
geperfectioneerd door de onderzoekscentra van TOTAL.

TOTAL Mazout Ultra maakt drie keer duidelijk het verschil : 

  Tot 7% minder verbruik

  Verbetering van de betrouwbaarheid en verlenging 
van de levensduur van uw verwarmingsinstallatie

  Verlaagde CO2-uitstoot

TOTAL Mazout Ultra : 
+ zuiniger + betrouwbaarder + properder
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De voordelen 
van TOTAL Mazout Ultra

+ zuiniger:
Met TOTAL Mazout Ultra bespaart u tot 7% brandstof in vergelijking met 
gewone mazout. De werkelijke besparing is evenwel sterk afhankelijk van de 
ouderdom en van de algemene staat van de brander en van de ketel. 

 
+ betrouwbaarder:
Dankzij zijn anticorrosieve werking,  
beschermt TOTAL Mazout Ultra beter te-
gen corrosie van metalen opslagtanks  
en van de brandstofleidingen. Corrosie- 
verschijnselen resulteren immers altijd in  
het verschijnen van vaste, onoplosbare roest- 
en oxide-deeltjes. Deze veroorzaken  
verstoppingen van de filters en van de  
verstuiver maar zorgen ook voor een  
abrasieve slijtage van de mazoutpomp. 

TOTAL Mazout Ultra is stabieler dan een gewone mazout, is beter 
bestand tegen oxidatie en blijft dus langer houdbaar en optimaal bruikbaar.  
De antioxidant zorgt er tevens voor dat TOTAL Mazout Ultra beter 
gewapend is tegen thermische schokken, waardoor hij uiterst geschikt is voor 
verbranding in mazoutkachels.

 
+ properder:
TOTAL Mazout Ultra brandt beter en vollediger, wat resulteert in minder af-
zettingen. Daardoor neemt de vervuiling van de ketel en van de schouw sterk 
af. Wist u dat een 1 mm dikke roetlaag op de ketelwanden een meerverbruik 
van 4% veroorzaakt? 

Bijdrage tot een beter leefmilieu: in  
vergelijking met een gewone mazout re-
sulteert het gebruik van TOTAL 
Mazout Ultra in een daadwerkelijke ver-
mindering van de uitstoot van  
koolstofdioxide (CO2) en van roet.

Gewone mazout TOTAL Mazout Ultra

Figuur 2: Ketelvervuiling en meerverbruik.
  Dikte van de roetlaag (mm)

Meerverbruik (%)

Ve
rh

og
in

g 
va

n 
de

 
ro

ok
ga

ss
en

te
m

pe
ra

tu
ur

 (°
C

)

Figuur 1:  Binnenkant van een ketel na verbrandings- 
proeven.
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Total Regionaal Centrum 
Antwerpen
Scheldelaan 14
2030 Antwerpen
Tel : 03.545.59.59

Total Regionaal Centrum Brabant
Vilvoordsesteenweg 214 
1120 Brussel
Tel : 02.266.80.80 

Total Regionaal Centrum 
Limburg
Lillosteenweg 42
3530 Houthalen
Tel : 011.57.38.58

Total Regionaal Centrum 
Vlaanderen
Baron Ruzettelaan 292
8310 Assebroek - Brugge
Tel : 050.36.69.30

Voor alle bijkomende inlichtingen of om uw 
bestelling te plaatsen, kan u terecht bij één 
van onze Regionale Centra:

TOTAL Mazout Ultra 
in een oogwenk 

•  Optimaal rendement van uw ketel en werkelijke 
vermindering van het mazoutverbruik t.o.v. een 
gewone mazout.

•  Vermindering van de onderhoudskosten.

•  Betere verbranding, zowel in klassieke mazoutketels 
als in mazoutkachels.

•  Vermindering van de vorming van 
verbrandingsresten, zowel in de haard (ketels en 
kachels) als in de verbrandingskamers (motoren).

•  Verlaagde CO2-uitstoot.

De slimme mazout
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