
 

 

GREEN EVA 
ПРЕПАРАТ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА 
ИЗПАРИТЕЛНИ СИСТЕМИ  
 
Приложение: 
Евапораторните или изпарителни 
системи, използвани на корабите за 
производство на дестилирана вода на 
принципа на изпаряването на морската 
вода в условия на ниско налягане и 
висока температура, често се нуждаят от 
почистване на котлен камък за постигане 
на оптимален топлообмен и 
производителност.  Солите, като калциев 
сулфат, магнезиев хидроксид и калциев 
карбонат в морската вода, която се 
използва за производството на прясна 
вода, причиняват  отлагания върху  
повърхностите, като значително 
намаляват топлообмена в изпарителната 
част на генераторите за прясна вода. 
Тези отлагания намаляват 
производителността на изпарителите, 
което може да причини недостиг на 
сладка вода на кораба. Освен това 
отлаганията създават проблеми, 
свързани с  почистването на 
пластинчатите топлообменници  и 
тръбопроводите към тях, вследствие на 
честото им демонтиране.  
Green Eva ограничава образуването на 
накип и увеличава производителността 
на евапораторните установки. 
Благодарение на съставките си против 
образуване на пяна, препаратът 
увеличава качеството на произведената 
вода, освен това препаратът значително 
намалява корозията по металните 
елементи на системата.  
 
Ползи и качества: 
- Увеличава ефективността на 
изпарителите и избягва разходите за 
водоснабдяване  
- Идеален за вакуумни изпарители и 
изпарители с високо налягане  
- При продължително използване 
разтваря стари натрупвания  
- Намалява разходите за почистване и 
поддръжка  
 

GREEN EVA 
EVAPORATOR TREATMENT PRODUCT 
 
 
Area of Use: 
Called with names such as fresh water 
generator or eva in vessels, evaporators are 
equipment that generate distilled water, 
based on the principle of evaporation of 
ocean water at evaporator section and re-
condensation at condenser section. As may 
be understood from here, evaporators 
should have proper heat transfer for an 
efficient operation. However, salts such as 
calcium sulfate, magnesium hydroxide and 
calcium carbonate in ocean water that is 
used to generate fresh water cause scab 
formation that significantly reduces heat 
transfer in evaporator sections of fresh 
water generators. The scab formation 
reduces the capacity of evaporators and 
inefficient evaporators, unable to meet daily 
consumption, makes water supply urgent to 
the vessel. Moreover, scab causes 
problems such as plate and pipe cleaning by 
frequent demounting evaporators. 
Green Eva prevents salts causing scab 
formation in evaporators from attaching to 
heating surfaces and increases their 
efficiency, while the said deposits are 
discarded through board outlet, by being 
removed from evaporators with brine water. 
With anti-foaming ingredients, the product 
increase s the quality of water generated. 
Plates and pipes are subject to the corrosive 
effect of ocean water, even if the evaporator 
jacket is covered with plastic sleeces 
against corrosion, which is significantly 
reduced by Gren Eva. 
 
Use Qualities and Benefits: 
- Increases evaporator efficiency and avoids 
water supply costs 
- Ideal for both vacuum evaporators and 
high-pressure evaporators 
- Dissolves previously-formed scab in tiny 
particles with long-term use 
- Reduces maintenance and cleaning costs 
 
 
 



 

 

Употреба: 
Green Eva 100 мл се добавя за всеки тон 
морска вода влизаща в изпарителя. 
Green Eva може да се разтвори в 
съотношение 1/50 с прясна вода и от 
допълнителен съд да се добавя в 
системата 
Препоръчителен pH: 8.3 - 9 
Калкулиране на дозите: За 24 часа: 
Количеството на разтворения Green Eva 
(в лтр)/24Х60= резервоар -мл/мин  
Green Eva се дозира чрез: 
� Оборудване включващо допълнителен 
захранващ резервоар позициониран на 
височина, осигуряваща ефективно 
налягане; и разходомер, регулиращ 
нивото на потока   

� Дозираща помпа, оборудвана на входа 
на изпарителя  

� При заявка за дозираща помпа, е 
необходима следната информация  
- Циркулационно налягане и поток  
- Диаметър тръбопроводи 
- Материал тръбопроводи 

 
Мерки за безопасност: 
Препаратът не трябва да се поглъща. 
Ако това се случи, консултирайте се с 
лекар. Избягвайте контакт с кожата. При 
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,прозрачна течност. 
 
Специфично тегло : 1,1 g/cm3 ( при 20 
ºC ) 
 
pH: 10-11 
 
Точка на възпламеняване : - 
 
Корозионен ефект : - 

 
 
 

Usage: 
Green Eva dosing is 100 ml for each ton of 
water to be evaporated at the ocean water 
inlet of evaporator. Green Eva can be 
diluted at 1/50 and added to by-pass pot 
feeder. 
Recommended pH range: 8.3 - 9 
Dosing calculation: Over 24 hours: 
Diluted Green Eva amount (l)/24X60= pot 
feeding per minute ml/min 
Green Eva is dosed via 
� Equipment including a by-pass pot feeder 

positioned at a height to ensure sufficient 
pressure and a flow meter to regulate 
flow level 

� A dosing pump to be equipped at 
evaporator inlet 

� For dosing pump supply, we need to 
consult your technical information on 
- Circuit pressure and flow 
- Circuit diameter 
- Pipe materials 

 
 
 
Safety Measures: 
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 Transparent liquid. 
 
Specific Weight: 1,1 g/cm3 ( at 20 ºC ) 
 
 
pH: 10-11 
 
Flashing Point: - 
 
Corrosive Effect: - 
 
 
 
 


