
 

 

GREEN ENZYM   
ПРЕПАРАТ ЗА БИОЛОГИЧНО 
ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ  
 
Приложение:  
Отпадните води от корабните тоалетни, 
бани, мивки и други преди да се 
изхвърлят в морето, се събират в танк за 
отпадъчни води, в който се обработват с 
химикали, като по този начин се избягва 
замърсяване на околната среда.  
Green Enzyme се използва за третиране 
на отпадъчни води, като абсорбира 
органичните отпадъци чрез окисляване.  
Препаратът се бори с неприятните 
миризми и предотвратява анаеробната 
корозия. Съдържа микроорганизми, които 
трансформират органичните отпадъци, 
натрупани в танка за отпадъчни води. 
Премахва замърсяванията, както и 
органичните отпадъци преобразували се 
в катран в тръбите, затрудняващи 
циркулацията и водещи до тяхното 
запушване. 

  
Ползи и качества:  
� Бори се с неприятните миризми  
� Предотвратява запушването на 
тръбите  

� Предотвратява образуването на 
утайки в канализационните системи  

� Прилага се лесно 
� Няма негативен ефект върху 
човешкото здраве и околната среда  

� Предотвратява корозия 
 
Употреба:  
Дозиране : Седмичната доза е 75 гр за 1 
мтр3  
Първоначално дозиране: Седмичната 
доза се добавя 3 пъти през първата 
седмица. Първоначалната седмична доза 
може да се сложи директно в танка за 
отпадъчни води,а през следващите 
седмици - в мивките и тоалетните. 
 Горепосочените количества са 
примерни. Те може да се променят, в 
зависимост от нивото на замърсяване.  
 
 
 

GREEN ENZYM 
SEWAGE TREATMENT  
 
 
Area of Use:  
Toilet water, sink wastes and other waste 
water in vessels are collected in Sewage 
tank before spilling in ocean, which treats 
and spills these types of wastes to ocean, 
avoiding repeated pollution in environment. 
Green Enzyme Liquid is used in treatment of 
waste water in Sewage system, by 
absorbing organic waste via oxidation in the 
media where the product is applied. In this 
way, the media doesn’t have sufficient 
organic matters for anaerobic fermentation. 
The product fights with unpleasant odors by 
boosting sulphate-minimizing 
microorganisms and avoids anaerobic 
corrosion. It contains microorganisms that 
biologically transform organic wastes 
toughened in sewage tanks and remove 
residues, besides organic wastes that turn 
into tar inside pipes, obstructing flow or 
leading to blocks.  
 
Use Qualities and Benefits:  
� Fights with unpleasant odors  
� Avoids block inside pipes  
� Avoids deposit formations in Sewage 

systems  
� Ensures easy and smooth applications  
� Doesn’t have negative effects on human 

and environmental health  
� Avoids corrosion  
 
 
Usage:  
Dosing: Weekly dose is 75 g per 4 person 
giving waste, which equals to 75 g per 1m3  
Initial dosing: This dose is repeated 3 
times for the first week  
You can put the first week dosing directly in 
sewage tank, while throwing from sinks and 
toilets in the next weeks.  
The above limits are recommended 
figures. The level may be increased or 
decreased depending on pollution.  
 
 
 



 

 

Мерки за безопасност:  
� Препаратът може да се съхранява за 
две години при температура 0 - 40 °C, 
в помещения далеч от влага и 
слънчева светлина .  

� Няма негативни ефекти върху 
човешкото здраве и околната среда  

� След употреба, измийте ръцете с вода 
и сапун  

� В случай на попадане в очите, измийте 
ги с вода   

 
Опаковка: Опаковки от 1,5 и 25 кг  
 
Външен вид: Минерален прах 
 
Специфично тегло: 1,00 – 1,20 g/cm3 ( 
при 20° C ) 
 
Точка на възпламеняване: - 
 
Корозионен ефект: N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Safety Measures:  

� The product can be stored for 2 years at 
an ambient temperature of 0 - 40 °C in 
areas that are not exposed to direct 
humid and sunlight.  

� It doesn’t have any negative effects on 
human and environmental health.  

� Wash your hands with water and soap 
after application  

� In case of eye contact, wash your eyes 
with water  

 
 
Package: Provided in 1, 5 and 25 kg. 
packages   
 
Appearance: Mineral powder 
 
Specific weight: 1,00 – 1,20 g/cm3 ( at 20 
C ) 
 
Flashing point: 
 
Corrosive Effect: N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 


