
 

 

CARBON CLEANER 
РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ТЕЖКИ И ТРАЙНИ 
ОТЛАГАНИЯ ОТ ПРОДУКТИ НА 
ГОРЕНЕТО 
 
Приложение: 
Това е високоефективен препарат на 
основата на разтворители, който се 
използват за премахване на нагар при 
изгарянето на нефтени продукти. 
Използва се за почистване на всякакви 
метални повърхности, които са  изложени 
на високи температури, като -  
подгреватели за мазут,  маслени 
охладители, разпръсквачи, изпускателни 
клапани, дюзи на горелки, бутала, 
сегменти, мотовилки или карбуратори. 
Употреба: 
Химикалът се употребява чрез директно 
напръскване, циркулация или потопяване 
на детайлите. Продуктът може също да 
се разрежда във вода, което обаче може 
да доведе до намаляване на 
почистващия му ефект. Замърсените с 
нагар части трябва да се оставят в 
химическия разтвор за не по-малко от 15 
минути и след това да се изплакнат с 
вода под налягане. За по-силни 
отлагания, частите могат да се оставят в 
разтвора за по-продължително време, 
което няма да доведе до повреди на 
металните компоненти.  
Предпазни мерки: 
Съхранявайте продукта далеч от огън. 
Избягвайте контакт с кожата и очите. Ако 
това се случи, изплакнете с вода. Не 
вдишвайте изпаренията от продукта. При 
употреба се убедете че има достатъчна 
вентилация. 
Опаковки: Метални варели от 25 и 210 
лтр  
Външен вид: Светложълта течност. 
Специфично тегло: 0,85–0,90 g/cm3(при 
20ºC) 
pH: N/A 
Точка на възпламеняване : > 90 ºC 
Корозионен ефект : Няма корозионен 
ефект върху метали. При прилагане 
върху пластмаса, гума или боядисани 
повърхности, направете предварителен 
тест.  

CARBON CLEANER 
CARBON DISSOLVER 
 
Area of Use: 
It is a highly efficient solvent-based product 
for removal of carbonized residues. It is 
used for the cleaning of all metal surfaces 
exposed to high temperatures, which lead to 
carbonization, such as heavy fuel heaters, 
oil coolers, diesel engine injectors, burner 
ends, engine components, pistons, piston 
rings, connecting rods or carburetor. 
 
Usage: 
Carbon Cleaner is applied via directs 
circulation, injection and dipping methods. 
The product may also be used by diluting 
with water, which, however, may reduce the 
efficiency of the cleaning performance. 
Carbonized dirt should be left in the 
chemical solvent at least for 15 minutes and 
then rinsed with pressurized water. For 
strong carbon residues, components may be 
left in water for a longer period of time, 
which will not damage the metal 
components. 
 
Safety Measures: 
Keep the concentrate product away from 
flames and fire. Avoid from eye and skin 
contact. In case of exposure, rinse with 
water. Do not inhale the vapour of the 
product. Do not ingest the product. Make 
sure to have sufficient ventilation during 
application. 
 
Packages: Sheet metal barrels of 25 and 
210 liters. 
 
Appearance: Light yellow liquid. 
 
Specific Weight: 0,85–0,90g/cm3 (in 20 ºC) 
 
pH: N/A 
 
Flashing Point: > 90 ºC 
Corrosive effect: It doesn’t have a 
corrosive effect on metals. Apply a pre-test 
for plastic, rubber and paint coverings 


