
Bio maziva
Ochrana životního prostředí



Voda

Biomaziva

Sortiment Biomaziv TOTAL

Společnost TOTAL má velký smysl pro ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. 
Vyvinula proto sortiment bio-maziv určených primárně pro činnosti, při kterých existuje přímé nebezpečí 

pro životní prostředí, pokud by došlo k prosakování nebo náhodnému úniku produktu.

Termínem biomazivo se rozumí veškerá maziva, 
která jsou rychle biologicky odbouratelná a která 
nejsou toxická pro člověka a vodní prostředí.
základem biomaziva mohou být: 
• rostlinné oleje (např. řepkové oleje)) 
• syntetické estery vyrobené z modifikovaných 
regenerovaných olejů nebo produkty na bázi 
minerálních olejů.

Výhody biomaziv:
• Biologická odbouratelnost
• Nízká toxicita
• Ohled na životní prostředí
• Nízké ztráty oleje vypařováním
• Dobré mazací vlastnosti
• Vysoký index viskozity
• Vysoký bod vzplanutí
• Prodloužená životnost zařízení 
• Možné delší intervaly výměny

Biomaziva se musí přednostně používat všude 
tam, kde existuje ekologické riziko. 
To platí pro: 

- veškeré odpadní oleje
(oleje pro řetězové pily, oleje pro dvoutaktní 
motory a separační činidla na bednění) 
-  možné náhodné úniky 
(hydraulické oleje a tuky).

Používání biomaziv se týká zejména prostředí, 
o která je zapotřebí mimořádně pečovat. Jsou to 
zejména vody, hory, zemědělské a lesní plochy.

BIOHYDRAN TMP 32, 46, 68

BIOHYDRAN TMP 100Co je to  
Biomazivo?

Oblasti použití  
Biomaziv

Stavebnictví

Hory

Lesní 
a zemědělské
kultury

BIOHYDRAN SE 32, 46, 68

BIOHYDRAN TMP 100

BIOHYDRAN SE 32, 46, 68

BIOHYDRAN TMP 32, 46, 68

BIOHYDRAN SE 32, 46, 68

BIOHYDRAN TMP 32, 46, 68

BIOHYDRAN FG

BIOHYDRAN RS 38B

BIOTRANS FX

CHAINBIO 100,
160 NEPTUNA BIO-JET

NEPTUNA BIO-JET

BIOMULTIS SEP 2

BIOMERKAN RS

BIOMULTIS SEP 2

BIOMULTIS SEP 2

BIOMULTIS SEP 2

BIOMERKAN RS

BIOMOLDOL S

Společnost TOTAL se aktivně účastní výzkumných a informačních programů, které realizují národní 
a evropské instituce, a nabízí konkrétní řešení pro každý jednotlivý obor činnosti.

BIOTRANS FX

CARTER BIO 150, 
220, 320, 460

CHAINBIO 100,
160

BIOTRANS FX

CARTER BIO 150, 
220, 320, 460

Maziva splňující požadavky evropské známky Ecolabel

Existuje několik ekologických známek, jejichž 
účelem je odlišení těchto produktů od stávajících 
konvenčních maziv. Evropská známka Ecolabel 
vydaná v roce 2005 znamená maximální sjednocení 
a společnost Total se rozhodla používat ji pro 
všechny své produkty.
Tato evropská známka, jejímž symbolem je 
sedmikráska, může být použita pouze na produktech, 
které splňují přísná kritéria týkající se jejich malého 
vlivu na životní prostředí.
Je to jedna z těch několika málo známek, které 
garantují vlastnosti, a může být používána k odlišení 
běžného biologicky odbouratelného oleje od 
opravdového biomaziva.

www.eco-label.com

Co je to
Ecolabel?
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ISO 6743-9: L-XBBEA3
DIN 51502: ME3E-20

Voda a Biomaziva

Voda je rozhodně tím sektorem, kde 

jsou mnohé potenciální zdroje znečištění 

spjaty s olejem. 

Můžeme zmínit například stroje, které 

pracují přímo v řekách a kanálech 

(bagrovací práce, úprava břehů, ...), nebo 

samotné čluny, ať už využívané pro práci 

(tlačné čluny, rybářské lodi, ...) nebo pro 

zábavu (přívěsné motory, vodní skútry, ...). 

Předmětem zájmu jsou veškerá zařízení, 

která jsou v provozu na vodě nebo v její 

blízkosti (plavební komory, elektrárny). 

Společnost Total nabízí široký sortiment 

biomaziv uzpůsobených těmto aktivitám: 

hydraulické oleje, plastická maziva a oleje 

pro dvoutaktní motory.

Biomaziva 
pro čistou vodu 

Říční a pobřežní rybolov

Říční a pobřežní plavba

Jachtění pro zábavu

Plavební komory, elektrárny

Použití

BIOHYDRAN TMP 32, 46, 68

BIOHYDRAN TMP 100

NEPTUNA BIO-JET

BIOMULTIS SEP 2

Olej pro dvoutaktní motory

Hydraulické oleje

Plastická maziva

BIOHYDRAN TMP 32, 46, 68

• Vysoká kvalita biologicky odbouratelných 
syntetických hydraulických olejů.
• Pro hydraulická zařízení pracující v náročných 
podmínkách a vyžadující kapaliny s vysokou odolností 
proti otěru a vysokým indexem viskozity, které jsou 
zároveň velmi stabilní v čase.

BIOHYDRAN TMP 100

• Vysoce kvalitní biologicky odbouratelný syntetický 
hydraulický olej.
• Pro hydraulická zařízení pracující v náročných 
podmínkách a vyžadující kapaliny s vysokou odolností 
proti otěru a vysokým indexem viskozity, které jsou 
zároveň velmi stabilní v čase.
• Doporučován zejména pro mazání kluzných 
a valivých ložisek vazových trubek lodí.

NEPTUNA BIO-JET

• 100% syntetický biologicky odbouratelný olej pro 
všechny dvoutaktní motory (benzínové), všechny 
nominální výkony včetně využití ve sportu.
• Kombinuje ochranu životního prostředí a vysokou 
účinnost.
• Při míchání s palivem musí být dodržena všechna 
doporučení výrobce.
• Všechny komponenty oleje NEPTUNA BIO-JET splňují 
požadavky evropské známky Ecolabel.

Hydraulické oleje Olej pro dvoutaktní motory

BIOMULTIS SEP 2

• Víceúčelové biologicky odbouratelné plastické 
mazivo pro extrémní tlaky na bázi lithiového / 
kalciového mýdla, doporučované pro použití při 
vysokých teplotách a v náročných podmínkách.
• ožiska kol, kuličková ložiska, valivá ložiska, kluzná 
ložiska, standardní těsnění, vysoké zatížení a všude 
tam, kde dochází k nárazům, doprava, zemědělství.
• Velmi dobrá odolnost mazacího filmu..
• Nižší náklady na údržbu.
• Dobrá mechanická a tepelná stabilita.
• Všechny složky plastického maziva BIOMULTIS SEP 2 
splňují požadavky evropské známky Ecolabel.

BIOMERKAN RS

• Biologicky odbouratelné plastické mazivo na bázi 
kalciového mýdla odolné vůči vodě, vyvinuté pro 
zařízení s ekologickými omezeními, kde dochází ke 
ztrátám při používání.
Doporučený pro vykládku a pomalý posun a systémy 
pracující za přítomnosti vody.
• Nerozpustné ve vodě.
• Snadno čerpatelné, pro centrální mazání.
• Nejrůznější využití.
• Všechny složky plastického maziva BIOMERKAN RS 
splňují požadavky evropské známky Ecolabel.

Plastická maziva

VDMA 24568: HEES
ISO 15380: HEES

VDMA 24568: HEES
ISO 15380: HEES

NMMA TC - W3 RL • API TC
Splňuje požadavky výrobců automobilů:

BOMBARDIER • SEA-DOO • EVINRUDE • JOHNSON 
KAWASAKI • MERCURY • SUZUKY • YAMAHA…

ISO 6743-9: L-XDDEB2
DIN 51502: KPE2N - 40

Sortiment maziv pro vodní prostředí

BIOMERKAN RS



Stavebnictví a Biomaziva

Těžké stroje využívané ve stavebnictví 

často pracují v přírodním prostředí na 

projektech technické přípravy území, 

výstavby, pracích v lomu a městských 

pracích. 

Při těchto pracích mohou být 

převodové a hydraulické oleje 

zdrojem znečištění životního prostředí 

následkem náhodných úniků. 

Společnost TOTAL ve snaze 

o zachování životního prostředí nabízí 

sortiment biomaziv uzpůsobených 

pro stavební stroje.

Biomaziva
pro čisté životní prostředí

Těžební stroje

Stavební stroje

Stroje pro zemní práce

Odvodňovací čisticí stroj

Použití

BIOHYDRAN SE 32, 46, 68

BIOHYDRAN TMP 100

BIOTRANS FX

BIOMULTIS SEP 2

UTTO pro převodovky / rozvodovky
(Universal Tractor Transmission Oil)

Hydraulické oleje

Plastická maziva

BIOMOLDOL SSpeciality

Hydraulické oleje UTTO pro převodovky / rozvodovky (Universal Tractor Transmission Oil)

Sortiment maziv pro stavebnictví

BIOHYDRAN SE 32, 46, 68

• Vysoce kvalitní biologicky odbouratelné hydraulické 
oleje na bázi nasycených syntetických esterů.
• Po vypuštění systému mohou nahradit minerální 
oleje; je však doporučena výměna filtru..

BIOHYDRAN TMP 100

• Vysoce kvalitní biologicky odbouratelný syntetický 
olej.
• Pro hydraulická zařízení pracující v náročných 
podmínkách a vyžadující kapaliny s vysokou odolností 
a vysokým indexem viskozity, které jsou velmi stabilní 
v čase.

VDMA 24568: HEES
ISO 15380: HEES

VDMA 24568: HEES
ISO 15380: HEES

BIOTRANS FX

• Vysoce kvalitní biologicky odbouratelné syntetické 
mazivo pro převodovky vybavené  mokrými 
diskovými brzdami pro  údržbu sjezdovek nebo 
balicí stroje.
• Převody vyžadující mazivo pro extrémní tlaky 
API GL-4.
• Pro vysokotlaké nebo nízkotlaké hydraulické systémy 
vybavené vysoce účinnými filtry.
• Používá se ve všech ročních obdobích díky vysokému 
indexu viskozity: kapalný při nízkých teplotách 
a viskózní při vysokých teplotách.
• BIOTRANS FX obsahuje oleje se speciálními 
regenerovatelnými bázemi, kompatibilní s elastomery, 
které se běžně používají v těchto komponentách. 

API GL-4 • GIMA M 1145 chválen
ISO 15380: HEES

AFNOR HV 68 multigrádní
Splňuje požadavky výrobců automobilů

BIOMULTIS SEP 2

• Lithium / calcium soap-based extreme pressure 
multi-purpose biodegradable grease, recommended 
for high temperature applications and in difficult 
conditions.
• Wheel bearings, ball bearings, roller bearings, 
sliding bearings, standard seals, high loadings and all 
applications subject to impacts, transport, agriculture.
• Very good lubricating film resistance.
• Lower maintenance costs.
• Good mechanical and thermal stability.
• All the components of BIOMULTIS SEP 2 are in 
accordance with the requirements of European Eco-
label.

ISO 6743-9: L-XDDEB2
DIN 51502: KPE2N – 40

Plastické mazivo

BIOMOLDOL S

• Biologicky odbouratelná separační emulze pro 
betonové elementy. 
• Doporučována zejména pro dřevěná bednění.
• Používá se všude tam, kde je povrchová úprava málo 
důležitá, a dodává hladký vzhled.
• Cenově velmi efektivní (ředěný vodou na přibližně 
10 %).  
• Obvykle se nanáší sprejem nebo kartáčovým 
válečkem.
• Používá se také jako antiadhezivní kapalina pro 
bubny zhutňovačů v obalovnách.

Specialty



Hory a Biomaziva

Odborníci na životní prostředí mají 

trvalé obavy o zachování a udržení 

„čistých“ hor. 

Jejich požadavky se společnost TOTAL 

snaží uspokojit nabídkou biomaziv pro 

veškerá zařízení, která jsou v kontaktu 

s přírodou: lyžařské vleky, sněžná děla, 

pásová sněhová vozidla, skidozery 

a další stroje pro údržbu svahů. 

Do tohoto sortimentu patří převodové 

a hydraulické oleje a tuky a oleje pro 

dvoutaktní motory.

Čistá Biomaziva 
pro čisté hory

BIOHYDRAN SE 32, 46, 68

BIOHYDRAN TMP 32, 46, 68 

BIOTRANS FX

CHAINBIO 100, 160

UTTO převodovky / rozvodovky
(Universal Tractor Transmission Oil)

Hydraulické oleje

Oleje na řetězy motorových pil

NEPTUNA BIO-JETOlej pro dvoutaktní motory

BIOMULTIS SEP 2 Plastické mazivo

Sortiment maziv pro horské prostředí 

Údržba sjezdových tratí

Lyžařské vleky

Pásová sněhová vozidla / Čtyřkolky

Sněžná děla

Použití

CARTER BIO 150, 220, 320, 460

BIOHYDRAN SE 32, 46, 68

• Vysoce kvalitní biologicky odbouratelné hydraulické 
oleje na bázi nasycených syntetických esterů.
• Po vypuštění systému mohou nahradit minerální 
oleje; je však doporučena výměna filtru.

BIOHYDRAN TMP 32, 46, 68

• Vysoce kvalitní biologicky odbouratelné hydraulické 
oleje.
• Pro hydraulická zařízení pracující v náročných 
podmínkách a vyžadující kapaliny s vysokou odolností 
a vysokým indexem viskozity, které jsou velmi stabilní 
v čase.

VDMA 24568: HEES
ISO 15380: HEES

VDMA 24568 HEES
ISO 15380  HEES

UTTO převodovky / rozvodovky
  (Universal Tractor Transmission Oil)

API GL-4 • GIMA M 1145 schválený
ISO 15380: HEES • AFNOR HV 68 multigrádní

Splňuje požadavky výrobců automobilů

BIOTRANS FX 

• Vysoce kvalitní biologicky odbouratelné syntetické 
mazivo pro převodovky vybavené mokrými diskovými 
brzdami pro údržbu sjezdových tratí nebo balicí 
stroje. 
• Převody vyžadující mazivo pro extrémní tlaky API 
GL-4.
• Pro vysokotlaké nebo nízkotlaké hydraulické systémy 
vybavené vysoce účinnými filtry.
• Používá se ve všech ročních obdobích díky vysokému 
indexu viskozity: kapalný při nízkých teplotách a 
viskózní při vysokých teplotách.
• BIOTRANS FX obsahuje oleje se speciálními 
regenerovatelnými bázemi, kompatibilní s elastomery, 
které se běžně používají v těchto komponentách.

Oleje na řetězy motorových pil

CHAINBIO 100, 160
 
• Biologicky odbouratelný olej na řetězy motorových 
pil. 
• Doporučený ke ztrátovému mazání pro rychle se 
pohybující řetězy (motorové pily na řezání dřeva, 
odvětvovače…).
• Produkt šetrný k životnímu prostředí, plně biologicky 
odbouratelný v prostředí, kde se používá.
• Díky vynikající přilnavosti velmi dobré mazací 
vlastnosti.
• Menší odstřikování oleje.

Hydraulic oils

NEPTUNA BIO-JET

• 100% syntetický biologicky odbouratelný olej pro 
všechny dvoutaktní motory (benzínové), pro všechny 
jmenovité výkony včetně sportovního využití.
• Kombinuje ochranu životního prostředí a vysokou 
účinnost.
• Při míchání s palivem musí být dodržena všechna 
doporučení výrobce.
• Všechny komponenty oleje NEPTUNA BIO-JET splňují 
požadavky evropské známky Ecolabel.

Olej pro dvoutaktní motory

NMMA TC - W3 RL • API TC
Splňuje požadavky výrobců automobilů:

BOMBARDIER • SEA-DOO • EVINRUDE • JOHNSON
 KAWASAKI • MERCURY • SUZUKY • YAMAHA…

BIOMULTIS SEP 2

• Víceúčelové biologicky odbouratelné plastické 
mazivo pro extrémní tlaky na bázi lithiového / 
kalciového mýdla, doporučované pro použití při 
vysokých teplotách a v náročných podmínkách.
• Ložiska kol, kuličková ložiska, valivá ložiska, kluzná 
ložiska, standardní těsnění, vysoké zatížení a všude 
tam, kde dochází k nárazům, doprava, zemědělství.
• Velmi dobrá odolnost mazacího filmu.
• Nižší náklady na údržbu.
• Dobrá mechanická a tepelná stabilita.
• Všechny složky plastického maziva BIOMULTIS SEP 2 
splňují požadavky evropské známky Ecolabel.

Plastické mazivo

ISO 6743-9: L-XDDEB2
DIN 51502: KPE2N - 40

CARTER BIO 150, 220, 320, 460

• Biologicky odbouratelné vysoce účinné oleje nové 
generace umožňující takovou ochranu reduktorů a 
posuvného zařízení jako klasické minerální oleje (typy 
CKD: ISO 12925-1 a CLP: DIN 51517-3).
• Vynikající funkční vlastnosti za vysokého tlaku 
zajišťující dobrou ochranu silně namáhaných ozubených 
soukolí. 
• Velmi dobré antikorozní vlastnosti, ověřené za 
přítomnosti mořské vody. 
• Vysoký a velmi stabilní index viskozity v chodu 
umožňující uchování silnějšího olejového filmu než při 
použití minerálního oleje. 
• Základní olej použitý pro CARTER BIO dpovídá 
požadavkům evropské známky Ecolabel na kritéria 
biologické odbouratelnosti, obsahu obnovitelného 
uhlíku a ekologické toxicity.



Lesnictví, zemědělství a Biomaziva

Při lesních a zemědělských pracích 

se maziva používají k mazání malých 

součástí zařízení (řetězových pil 

a křovinořezů) a strojů pro lesní 

hospodářství (lesní kolové traktory, 

nakladače), přípravu půdy nebo sklizeň.  

Oleje do řetězových pil nebo dvoutaktních 

motorů, pro systémy, kde dochází k úplné 

ztrátě maziva, nebo hydraulické oleje 

mohou být při náhodném úniku zdrojem 

znečištění přírodního lesního prostředí 

a plodiny. Společnost TOTAL ve snaze 

o zachování životního prostředí nabízí 

sortiment biomaziv uzpůsobených pro 

tyto lesnické stroje, které splňují veškeré 

požadavky.

Biomaziva 
pro čistou planetu

Práce v lesnictví

Úprava půdy

Zemědělské stroje

Řetězové pily, křovinořezy

Použití

BIOHYDRAN SE 32, 46, 68

BIOHYDRAN FG 

BIOHYDRAN RS

BIOTRANS FX 

Hydraulické oleje

UTTO pro převodovky / rozvodovky
(Universal Tractor Transmission Oil)

CHAINBIO 100, 160Oleje na řetězy motorových pil

BIOMULTIS SEP 2 Plastická maziva

BIOMERKAN RS 

BIOHYDRAN TMP 32, 46, 68

Hydraulické oleje

API GL-4 • GIMA M 1145 schválený
ISO 15380 : HEES • AFNOR HV 68 multigrádní

Splňuje požadavky výrobců automobilů

Sortiment maziv pro lesnictví a zemědělství

CARTER BIO 150, 220, 320, 460

BIOHYDRAN SE 32, 46, 68

• Vysoce kvalitní biologicky odbouratelné hydraulické 
oleje na bázi nasycených syntetických esterů.
• Po vypuštění systému mohou nahradit minerální oleje; 
je však doporučena výměna filtru.

BIOHYDRAN TMP 32, 46, 68

• Vysoce kvalitní biologicky odbouratelné hydraulické 
oleje.
• Pro hydraulická zařízení pracující v náročných 
podmínkách, která vyžadují kapaliny s vynikající účinností 
proti otěru a vysokým indexem viskozity, které jsou 
velmi stabilní v čase.

BIOHYDRAN FG 

• Rostlinný biologicky odbouratelný hydraulický 
ochranný olej pro potravinářství na bázi esterů.
• Velmi vysoký index viskozity a vynikající účinnost proti 
otěru.

BIOHYDRAN RS 38B

• Biologický odbouratelný hydraulický olej na bázi 
čistě rostlinného oleje.
• Po vypuštění systému může nahradit minerální oleje; 
je však doporučena výměna filtru.

VDMA 24568: HEES 
ISO 15380: HEES

VDMA 24568 HEES
ISO 15380: HEES

NSF-H1 • VDMA 24568 (HETG)
ISO 15380 (HETG)
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VDMA 24562 vegetable (HETG)

BIOTRANS FX 

• Velmi kvalitní biologicky odbouratelné syntetické 
mazivo pro převodovky vybavené mokrými diskovými 
brzdami pro traktory a lesnické stroje.. 
• Převody vyžadující mazivo pro extrémní tlaky API GL-4.
• Pro vysokotlaké nebo nízkotlaké hydraulické systémy 
vybavené vysoce účinnými filtry.
• Používá se ve všech ročních obdobích díky vysokému 
indexu viskozity: apalný při nízkých teplotách a 
viskózní při vysokých teplotách.
• BIOTRANS FX obsahuje oleje se speciálními 
regenerovatelnými bázemi, kompatibilní s elastomery, 
které se běžně používají v těchto komponentách.

UTTO pro převodovky / rozvodovky
  (Universal Tractor Transmission Oil)

Oleje na řetězy motorových pil

CHAINBIO 100, 160
 
• Biologicky odbouratelný olej na řetězy motorových 
pil. • Doporučený k mazání s totální ztrátou pro rychle 
se pohybující řetězy (motorové pily na řezání dřeva, 
odvětvovače…) • Produkt šetrný k životnímu prostředí, 
plně biologicky odbouratelný v prostředí, kde se používá
• Díky vynikající přilnavosti velmi dobré mazací vlastnosti 
• Menší odstřikování oleje.

BIOMULTIS SEP 2
• Víceúčelové biologicky odbouratelné plastické mazivo 
pro extrémní tlaky na bázi lithiového / kalciového 
mýdla, doporučované pro použití při vysokých teplotách 
a v náročných podmínkách • Ložiska kol, kuličková ložiska, 
valivá ložiska, kluzná ložiska, standardní těsnění, vysoké 
zatížení a všude tam, kde dochází k nárazům, doprava, 
zemědělství • Velmi dobrá odolnost mazacího filmu 
• Nižší náklady na údržbu • Dobrá mechanická a tepelná 
stabilita • Všechny složky plastického maziva BIOMULTIS 
SEP 2 splňují požadavky evropské známky Ecolabel.

Greases

ISO 6743-9: L-XDDEB2
DIN 51502: KPE2N - 40

BIOMERKAN RS
• Biologicky odbouratelné plastické mazivo na bázi 
kalciového mýdla odolný vůči vodě vyvinuté pro zařízení 
s ekologickými omezeními, kde dochází ke ztrátám při 
používání • Doporučené pro posun při nízké rychlosti, 
valivá ložiska a systémy pracující za přítomnosti vody
• Nerozpustné ve vodě • Snadno čerpatelné, pro 
centrální mazání • Nejrůznější využití • Všechny složky 
plastického maziva BIOMERKAN RS splňují požadavky 
evropské známky Ecolabel

ISO 6743-9: L-XBBEA3
DIN 51502: ME3E-20

CARTER BIO 150, 220, 320, 460

• Biologicky odbouratelné vysoce účinné oleje nové 
generace umožňující takovou ochranu reduktorů a 
posuvného zařízení jako klasické minerální oleje (typy 
CKD: ISO 12925-1 a CLP: DIN 51517-3).
• Vynikající funkční vlastnosti za vysokého tlaku 
zajišťující dobrou ochranu silně namáhaných ozubených 
soukolí. 
• Velmi dobré antikorozní vlastnosti, ověřené za 
přítomnosti mořské vody. 
• Vysoký a velmi stabilní index viskozity umožňující 
uchování silnějšího olejového filmu než při použití 
minerálního oleje. 
• Základní olej použitý pro CARTER BIO odpovídá 
požadavkům evropské známky Ecolabel na kritéria 
biologické odbouratelnosti, obsahu obnovitelného 
uhlíku a ekologické toxicity.



Total 
a životní prostředí

Total nabízí svým zákazníkům 

produkty uzpůsobené ochraně 

životního prostředí (biomaziva, 

biopaliva) a služby, které jim pomáhají 

v jejich vlastním ekologickém postoji 

(přizpůsobené skladování produktů, 

likvidace odpadu…).

Závazek společnosti Total je zaměřen konkrétně na:

  Udržitelný rozvoj její energetické nabídky: 
 Diverzifikace energetických zdrojů, rozvoj obnovitelných  
 energií.

  Bezpečnost jejích provozů a žádný dopad jejich činností na 
životní prostředí:

 •  Bezpečnost procedur při přepravě produktů, 
prevence a řízení rizik vzniku nehody.

 •  Kontrola emisí znečišťujících vzduch a vodu, 
omezování náhodného znečištění.

 •  Monitorování vlivu produktů na životní prostředí po 
celou dobu jejich životnosti, ochrana biodivezrity.

 Účast na boji proti klimatickým změnám

 •  Monitorování a snižování emisí skleníkových plynů, 
zvyšování energetické účinnosti našich produktů, 
podpora zákazníků v jejich snahách o lepší využití 
energií.

www.lubricants.total.com

Vývoj sortimentu 
biomaziv TOTAL 

je součástí 
ekologického 
postoje firmy 

TOTAL.
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