
20%

80%

1 2

3

45

 
www.kosangas.dk

HVAD ER KOSAN BIOMIX
Kosan BioMix er et miljøvenligt LPG-produkt, 
der indeholder en andel LPG udvundet af 
genanvendelige råvarer som madrester og 
vegetabilske olier. Hermed er Kosan BioMix 
et mere klima- og miljøvenligt alternativ til 
fossilt LPG, fyringsolie og andre brænd-
selsformer. Andelen af Bio-LPG kan variere. 
Den mest gængse kombination er Kosan 
BioMix20. Tallet 20 indikerer, at produktet 
indeholder 20% Bio-LPG.

HVILKE FORDELE GIVER  
KOSAN BIOMIX
Brugen af genanvendelige råvarer betyder,  
at man med Kosan BioMix sparer miljøet
for 19% af den CO2, der ville være  udledt  
ved produktion af samme mængde LPG. 
Miljø  gevinsten er certificeret af en uaf-
hængig tredjepart. Den kemiske sammen-
sætning af Kosan BioMix er identisk med 
konven tionel LPG, og har dermed de samme 
 an  ven del sesmuligheder og fordele som jævn 
 forbrænding, lavere samlet energi forbrug 
og høj drifts sikkerhed. Af samme grund 
kan Kosan BioMix uden videre anvendes i et 
eksisterende LPG-anlæg.

HVORDAN PRODUCERES  
KOSAN BIOMIX
Den grønne andel af Kosan BioMix fremstilles 
af animalske og vegetabilske ingredienser, 
blandt andet rapsolie og restprodukter fra 
fødevareproduktion. Ved hjælp af certifikater 
kombineres den grønne LPG med konventionel 
LPG efter samme princip, som det kendes fra 
grøn el og varme. Ved køb af Kosan BioMix 
leverer Kosan Gas et certifikat, der dokumen-
terer miljøbesparelsen fra den indkøbte 
mængde LPG.

OM KOSAN GAS
Kosan Gas er en af de førende leverandører af LPG i 
Norden, mens selskabet er markedsledende i Danmark. 
Virksomheden har i mere end 80 år leveret gas til både 
virksomheder og private. Amerikanske UGI Corporation  
ejer 100 pct. af aktierne i Kosan Gas a/s.

YDERLIGERE INFORMATION
Kosan Gas a/s
Hasselager Centervej 19-21
DK – 8260 Viby J
post@kosangas.dk 
T.   +45 8948 7700

Når en virksomhed køber Kosan 
BioMix sikres overførslen af den 
grønne andel via certifikat. 

Certifikatet er virksomhedens 
dokumentation for, at den bidrager 
til at værne om klimaet og miljøet 
ved at anvende Kosan BioMix.   

Kosan BioMix20 kombineres  
med konventionel LPG.

GRØNNERE LPG – SAMME GODE EGENSKABER 
KOSAN BIOMIX

Kosan BioMix udvindes  
af genanvendelige 
ingredienser.

Miljøgevinsten 
dokumenteres 
med et certifikat.


