
Data intrării în vigoare: 18. noiembrie 2011. 

Nr. de identificare desemnat 

de TCEQ: TXLED-A-00024 
 

Formula alternativă 

desemnată combustibil 

diesel: 

Amestec combustibil biodiesel/diesel, cu compoziţia 

următoare: pentru combustibil biodiesel având un volum 10% 

sau mai mic, compatibil cu ASTMĂ D6751 şi pentru 

combustibil diesel cu volum 90% sau mai mare, conform 

normelor prevăzute în TxLED, pe baza 30 TAC §114.6,  

pentru 1 galon minim 0,2ml amestec biodiesel/diesel, tratat cu  

Biofriendly Green Plus A®. 

Nr. şi denumire înregistrare 

EPA: 

 poate fi folosit cu diesel-ul B100, standard ASTMĂ 

D6751, registrat de EPA  

 183220005 Green Plus A® 

 
 

Identificator aditiv: Biofriendly Corporation Green Plus A
®
  

 

Concentraţie minimă aditiv, 

proporţie de tratament: 

Combustibil amestec de biodiesel B10 sau mai puţin, biodiesel 

şi diesel compatibil cu  ASTM D6751,  pentru 1 galon minim 

0,2ml amestec biodiesel/diesel, tratat cu  Biofriendly Green 

Plus A®,  pe baza 30 TAC §114.6. 

Specificaţii combustibil 

bază diesel: 

Pentru toate combustibilii diesel bază, care sunt folosite după 

tratament cu Green Plus, trebuie aplicate următoarele 

instrucțiuni de operare: 

 orice combustibil diesel, conform elor prevăzute în 30 

TAC §114.6. 

Specificaţii combustibil 

bază biodiesel: 

Pentru toate combustibilii diesel bază, care sunt folosite după 

tratament cu Green Plus, trebuie aplicate următoarele 

instrucțiuni de operare: 

 toate combustibilii biodiesel (B100) de calitate S15 

sunt în conformitate cu combustibilul ASTM D6751-

09a (prevederi de bază pentru combustibili distilat 

mediu biodiesel (B100) sau varianta actuală activă a 

ASTMĂ 6751  poate fi amestecat cu orice combustibil 

diesel, conform celor prevăzute în 30 TAC §114.6.  

 toate combustibilii biodiesel (B100) de calitate S15 

sunt în conformitate cu combustibilul ASTM D6751-

09a (prevederi de bază pentru combustibili distilat 

mediu biodiesel (B100) sau varianta actuală activă a 

ASTMĂ 6751  poate fi amestecat cu orice combustibil 

diesel, conform celor prevăzute în 30 TAC §114.6, 

care nu se restrânge la conţinutul maxim de sulf 15 

ppm. 



 
 


