
 

 

ALCLEAN PBC 
АЛКАЛЕН ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ 
НА ТАНКОВЕ И СКЛАДОВЕ  
 
Приложение: 
Това е почистващ продукт, ефективен 
при премахване на мазнини. Използва се 
за почистване на сухи и полу-сухи масла 
от неръждаеми, епоксидни и 
полиуретанови покрития на танкове.  
Може да се използва за почистване на  
товарни помещения и складове, след 
превозване или съхранение на въглища и 
нефтен кокс.  Alclean PBC може също 
така де се използва за дезинфекция и 
обезмирисяване на складове след 
съхранение на зеленчуци и животински 
стоки или за обезмирисяване, след 
почистване с препарати на основата на 
разтворители.    
Качества и ползи: 
- ALCLEAN PBC е алкален 
високоефективен почистващ препарат, 
съдържащ биоразградими повърхностно 
активни вещества.  
- Незапалим 
- Не съдържа опасни химикали  
- Не предизвиква корозионен ефект 
върху феро-метални или танкове с 
епоксидно покритие. 
- Бързо прониква в дълбочива и почиства 
мазнини от животински и растителен 
произход   
- Отмива се лесно и не оставя остатъци 
върху повърхността на танка 
- IMO сертифициран. 
Употреба: 
1) Циркулационен метод: Приготвя се 3-
5% разтвор с вода за почистване на 
танкове с нормално замърсяване. 
Осъществява се циркулация на два или 
три танка едновременно, като се следи 
работата на препарата. След почистване 
повърхностите се изплакват с вода.  
 
 
 
 
 
 
 

ALCLEAN PBC 
ALKALINE TANK & DEPOT CLEANER 
 
 
Area of Use: 
It is a tank cleaning product with efficient oil 
removing qualities which is used for the 
removal of dry and semi-dry oils from 
stainless steel, epoxy and polyurethane 
tanks. 
It may also be used for cleaning oily 
contamination on depot surfaces following 
PBC, coal and pet-coke drainage. Alclean 
may be used for a vast array of purposes 
such as disinfection and deodorization of 
tanks after vegetable and animal freightage 
or deodorization following a solvent-based 
tank cleaner. 
 
 
Use Qualities and Benefits: 
- The product is an alkaline tank cleaner 
with highly efficient cleaning qualities, 
containing biodegradable surfactants and 
cleaners. 
- Non-inflammable 
- It doesn’t contain hazardous chemicals 
- It doesn’t have a corrosive effect on ferro-
metal or epoxy tanks. 
- Quickly penetrates deep into and cleans 
animal and vegetable oils inside the tank 
- Easily rinsable leaving no residues on tank 
surfaces 
- IMO certified. 
 
 
Usage: 
1)Circulation method: Alclean PBC should 
be turned into a solution by 1-3 % dilution in 
the PBC circulation tank. Its application is 
enough to clean 3 up to or 4 tanks, while the 
solution recipe with Alclean PBC depends 
on the contamination level and the number 
of tanks. Surfaces are rinsed with water 
following application  
 
 
 
 
 
 



 

 

2) Инжекционен метод: 3 до 5 литра от 
Alclean PBC трябва да се добавят за 
всеки тон вода, ръчно или с дозираща 
помпа.  
Температурата на разтвора по време на 
измиването на танка трябва да бъде 
между 70 и 80 °C. След употреба на 
препарата, повърхностите веднага се 
изплакват с вода  със стайна 
температура. 
Предпазни мерки: 
При употреба, използвайте защитни 
очила и ръкавици. Отделените изпарения 
не трябва да се вдишват. Препартът е 
отровен. Не трябва да се поглъща при 
никакви обстоятелства.  В случай на 
поглъщане, консултирайте се с лекар. Да 
се избягва контакт с кожата и очите. Ако 
това се случи, измийте кожата и очите си 
с вода и сапун. Консултирайте се с лекар, 
ако е необходимо. 
Посочените по-горе препоръки за 
употреба са основни и могат да се 
променят в зависимост от обема на 
танка на кораба, качеството на 
транспортираните стоки, както и 
разполагаемото време за почистване. 
Моля консултирайте се с наш 
технически експерт относно 
процедурите и препоръките за 
употреба  
 
Опаковка: Пластмасови варели по 25 и 
210 лтр  
 
Външен вид : Светло-жълта течност. 
 
Специфично тегло : 1,15-1,20 g/cm3 ( 
при 20 ºC ) 
 
pH: 13-14 
 
Точка на възпламеняване : - 
 

Корозионен ефект : Не използвайте 
върху алуминий, цинк или сплави  

 
 
 

2) Injection Method: Alclean should be 
mixed with a ration of 3 to 5 liters for each 
ton of washing water manually or with a 
dosing pump. The solution temperature 
during the PBC tank washing phase should 
be between 70 and 80 °C. Following 
application, surfaces are immediately rinsed 
with water at the ambient temperature. 
 
 
Safety Measures: 
Use protective glasses and gloves during 
application. Pulverized state is not to be 
inhaled. The product is irritant. Under no 
circumstances should it be swallowed. In 
case of ingestion, consult a doctor. Do not 
bring into contact with skin. In case of 
exposure, wash your skin and eyes with 
water and soap. Consult a doctor if 
necessary. 
 
 
The above tank washing 
recommendations are basic and may 
vary depending on the tank capacity of 
the vessel, qualities of the goods 
transported and the following goods well 
as time requirements. Please consult our 
technical experts for washing 
procedures and recommendations. 
 
 
Package: 25 & 210 liter plastic barrels. 
 
 
Appearance: Light yellow liquid. 
 
Specific Weight: 1,15-1,20 g/cm3 ( at 20 
ºC ) 
 
pH: 13-14 
 
Flashing Point: - 
 
 
Corrosive Effect: Don’t apply on aluminum, 
zinc or alloys. 


