
 

 

GREEN CC 
ПРЕПАРАТ ЗА КОНТРОЛ НА 
КОНДЕНЗАЦИЯТА 
 
Приложение: 
Водата в затворените циркулационни 
системи на газопламъчни и водотръбни 
котли, или кондензата, образуван в тях, 
вследствие температурни разлики води 
до корозия на тръбопроводите.  Поради 
високата температура калция, 
магнезиевия карбонат и бикарбонатите 
във водата се разтварят и се отделя 
въглероден диоксид. Освен това, в 
студената вода се съдържа голямо 
количество разтворен кислород. В 
случай, че от серпентините за отопление 
на горивните танкове, вследствие на 
корозия, гориво попадне в котелната 
вода, това би предизвикало сериозни 
проблеми с експлоатацията на парния 
котел. Обратният ефект е попадане вода 
в горивото, което също може да 
предизвика други сериозни проблеми с 
експлоатацията на корабните дизелови 
двигатели, довеждайки до големи 
непредвидени разходи.  
При обработка на котелната вода с Green 
CC препаратът образува защитен, 
устойчив на налягане и температура слой 
по вътрешните стени на отоплителните 
серпентини и защитава системата от 
газова и киселинна корозия.  
 
Ползи от употребата: 
� Увеличава жизнения цикъл на парните 
и кондензни линии, като защитава 
металните повърхности  

� Поддържа алкалното ниво в 
кондензните и захранващите линии  

� Не оставя следи поради минералното 
си съдържание  

� Не увеличава проводимостта 
� Спестява вода и не изисква 
продухване  

 
 
 
 
 
 

GREEN CC 
CONDENSATE CONTROL 
 
 
Area of Use: 
Water in closed circuits of flame and water-
pipe boilers or, which is added due to losses 
in closed circuits, is the integral part of the 
system. However, calcium, magnesium 
carbonates and bicarbonates in water 
dissolve due to heat and generate carbon 
dioxide. Moreover, cold feed-water contains 
high level of dissolved oxygen. In case fuel 
heaters, equipped between booster units 
and high-pressure fuel pumps to heat F/O 
up to combustion temperature, have a hole 
due to corrosion, the fuel may run towards 
boiler or more severe problems may occur 
such as steam intervention to the fuel 
system. This will damage high-pressure fuel 
pumps and injectors, vital components of 
M/E fuel systems, with water running 
towards combustion room besides fuel, 
which will arise very maintenance and repair 
costs Green CC, with its evaporation degree 
being 102 ◦C, exits from the main stop valve 
together with vapors and create a protective, 
heat and pressure-resistant film around 
internal walls of all circuit elements, through 
which vapors circulate, until it turns back to 
the boiler. In this way, the system is 
protected from dissolved gas and acid 
corrosion. 
Use Qualities and Benefits: 
� Extends beneficial lifecycle of steam and 

condensation lines, by protecting metal 
surfaces 

� Maintains alkaline level along 
condensation and feed lines. 

� Doesn’t leave deposits for it is not 
mineral-based 

� Doesn’t increase conductibility 
� Saves up water as it doesn’t require 

blow-down. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Употреба: 
Green CC може да се употребява 
паралелно с химикали на AYT MARINE, 
продукти за третиране на котелна вода 
или други допълнителни продукти.  
Green CC трябва да се приложи с pH 
контрол на кондензната линия. 
Постоянното дозиране е от особено 
значение. 
Препоръчително pH ниво: 8,3-9 
Дневна доза:40-80 мл/тон 
Green CC се дозира чрез: 
� Допълнителен захранващ резервоар 
монтиран на смукателния тръбопровод 
на питателната помпа   

� Дозираща помпа монтирана на  
кондензатния или захранващ 
тръбопровод  

� При поръчка на дозираща помпа е 
необходимо да се обсъди 
техническата информация относно  
- Циркулационно налягане и поток 
- Диаметър на тръбопроводите 
- Материал на тръбопроводите 

Горепосочените дози са 
препоръчителни. Желателно е да се 
спазват инструкциите в 
ръководството за употреба, 
предоставено от фирмата 
производител на котела. 
 
Мерки за безопасност: 
Използвайте защитни очила по време на 
употреба. Да не се вдишват отделените 
изпарения. Препаратът е отровен.  Не 
трябва да се поглъща. Ако това се случи, 
консултирайте се с лекар. Да се избягва 
контакт с кожата и очите. В случай на 
попадане върху кожата, измийте с вода и 
сапун. При попадане в очите, изплакнете 
с вода. Консултирайте се с лекар ако е 
необходимо.    
Опаковка: Пластмасови варели от  25 и 
210 лтр 
Външен вид : Бистра, безцветна течност 
Специфично тегло : 1,0 g/cm3 ( 20 ºC ) 
pH: 12-13 
Точка на възпламеняване : - 
Корозионен ефект : Не прилагайте 
върху алуминий, цинк или сплави 

Usage: 
Green CC can be used in conjunction with 
AYT MARINE CHEMICALS coordinated 
boiler water treatment products or with other 
supplemental Green products. Green CC 
should be applied with pH control along 
condensation line. Continuous dosing is 
essential. 
Recommended pH range: 8,3-9 
Daily dosing: 40-80 ml/ton 
Green CC is dosed via 
� A chemical by-pass pot feeder equipped 

along feed pump suction line 
� A dosing pump equipped along feed or 

condensation line. 
� For dosing pump supply, we need to 

consult your technical information on 
- Circuit pressure and flow 
- Circuit diameter 
- Pipe materials 

 
 
 
 
The above limits are recommended 
figures. It is advisable to use the limits 
set out in user manuals, provided by 
manufacturer firms with boilers, if 
applicable. 
 
 
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 with water and 
soap. In case of contact with eye, rinse with 
water. Consult a doctor if necessary. 
 
Package: Plastic barrels of 25 and 210 
liters. 
Appearance: Pure colorless liquid 
Specific Weight: 1,0 g/cm3 ( at 20 ºC ) 
pH: 12-13 
Flashing Point: - 
Corrosive Effect: Do not use in copper and 
copper alloys 


