Biyoyakıt Etiketlemesine İlişkin
Sıkça Sorulan Sorular

1. Benzin ve motorin yakıtları değişti mi?
Hayır. Yakıtlarda herhangi bir değişiklik yoktur.
Motorin B7 olarak etiketlenirken,95 Oktan Kurşunsuz Benzin E5 olarak etiketlenmektedir.
2. Bu etiketler neden yerleştirildi?
Yeni etiketler, aracınıza uygun olan yakıtı seçebilmeniz ve yakıtın içerdiği maksimum biyoyakıt içeriği hakkında bilgi
sağlamanız için hazırlanmıştır.
Benzer etiketler, piyasaya sürülen yeni üretim araçların dolum kapaklarında ve kullanım kılavuzlarında da
bulunmaktadır.
3. Etiketler ne anlama geliyor?
Pompa alanındaki her yakıt tipi için farklı semboller kullanılır, böylece tanımlanması kolaylaşır:

Daire içindeki sayıyla birlikte “E” benzinde ve içeriğinde maksimum bulunabilecek biyoyakıt yüzdesini(biyoetanol)
gösterir. Örneğin, “E5”, yakıtın %5’e kadar biyoetanol içerebileceğini gösterir.

Kare içindeki sayı ile birlikte “B” Motorin ve içeriginde maksimum bulunabilecek biyoyakıtı (biyodizel) gösterir. Örneğin,
“B7” motorinde % 7’ye kadar biyodizel bulunabilir.

LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) ve hidrojen gibi gaz yakıtlar için etiketler de bulunmaktadır. Bunlar elmas şeklindedir ve
yukarıdaki gibi LPG şeklinde kısaltma içerir.
4. Yakıtlar aynıysa, neden yeni etiketler eklediniz ?
30 Eylül 2018 tarihi itibariyle, TS EN 16942: “Yakıtlar- Araç uyumluluğunun gösterilmesi – Tüketicinin bilgilendirilmesi
için grafiksel gösterim standardı” uyarınca, akaryakıt istasyonları pompa adalarında ve pompa tabancaları üzerinde,
tabancanın hangi yakıtı içerdiğine ilişkin etiket uygulaması zorunlu hale gelmektedir
Pompa alanındaki yeni yakıt etiketleri, doğru yakıt seçimini müşterilerilerimiz için mümkün olduğunca basit hale
getirmeye yardımcı olacaktır.
5. Aracımın / motorsikletimin E10 kullanabileceğini söyleyen bir etiketi var. E10 nedir?
E10 ,% 10'a kadar biyoetanol içeren bir benzin sınıfıdır. ABD ve Avustralya’nın yanı sıra Avrupa’nın bazı kesimlerinde de
mevcuttur. 2000 yılından bu yana üretilen otomobillerin büyük çoğunluğu E10 benzinle çalışabilir. E10 ile çalışabilen
araçlar E5 ‘le de çalışabilir.
6. Aracımın / motorsikletin E10 kullanabileceğini söyleyen bir etiketi var, BP Ultimate Kurşunsuz kullanabilir miyim?
Evet. E10 etiketine sahip araçlar, % 10’a kadar biyoetanol içeren benzin kullanabilir. BP Ultimate Kurşunsuz, % 5'e kadar
biyoetanol içerir, bu nedenle aracınızda kullanmanızda sakınca yoktur.
7. Dizel aracımda “biyodizelsiz” yazan bir etiket var. Buna rağmen B7 kullanabilir miyim?
Evet. Mevcut dizel yakıtı kullanabilen tüm araçlar, yakıtın kendisi değişmediğinden dolayı B7 dizel yakıtını güvenle
kullanabilirler.

Bazı üreticilerin bazı araçlarında yakıt deposu kapağının içinde “biyodizelsiz” yazan bir etiket bulunur. Bu sadece daha
yüksek oranda biyodizel içeren dizel yakıtı ifade eder (yani % 7'den fazlasını).
Ancak, hala emin değilseniz, satıcınıza veya araç üreticisine başvurabilirsiniz.

