
 

 

GREEN REMOVER 
ПРЕПАРАТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА 
МАСЛО И ГРЕС  
 
Приложение: 
Препарат, който не предизвиква корозия 
създаден на основата на разтворители, 
които премахват масла и смазочни 
материали, попаднали в сантините на 
машинното отделение на кораба, в 
следствие течове от работещите 
механизми.  
 
Употреба: 
Химикалът се нанася с четка, парцали 
или се пръска върху замърсените 
повърхности. Грубите замърсявания е по-
добре предварително да бъдат 
механично премахнати. Химикалът може 
да се използва, без да се разрежда, като 
се оставя известно време да проникне в 
масления филм и след това се изплаква 
с вода. 
 
Мерки за безопасност: 
Използвайте предпазни очила при 
употреба. Не вдишвайте изпаренията от 
препарата. В никакъв случай не 
поглъщайте. При проникване в кожата 
или очите, изплакнете с вода и се 
консултирайте с лекар ако е необходимо.  
 
 
Опаковки: метални варели от 25 и 210 
лтр   
 
Външен вид : Светлокафява течност. 
 
Специфично тегло: 1,10 g/cm3 (at 20 ºC) 
 
pH: N/A 
 
Точка на възпламеняване: > 90 ºC 
 
Корозионен ефект: Продуктът не 
предизвиква корозионен ефект върху 
метални повърхности. Направете 
предварителен тест за пластмасови, 
гумени или боядисани повърхности.  
 
 

GREEN REMOVER 
SOLVENT BASED OIL AND GREASE 
REMOVER 
 
Area of Use: 
The product is a non-corrosive solvent-
based surface blow that removes heavy oil 
and grease that spill from machines and 
equipment of the engine room and ship 
board or that is observed after work on 
these components. 
 
 
Usage: 
Brushing, mopping and injection methods 
are available applications. Coarse pollution 
should be removed via e.g. a cloth bore 
application on the surface. Green Remover 
is injected without being diluted or applied 
via a cloth or brush. The product is left on 
the surface until penetration and then rinsed 
with water. 
 
 
Safety Measures: 
Use protective glass and gloves during 
application. Do not inhale the product vapor. 
Under no circumstances should the product 
be ingested. Consult a doctor in case of 
swallowing. Do not bring into contact with 
eyes and skin. In case of contact, wash your 
eyes or skin. Consult a doctor if necessary. 
 
Packages: 25 and 210 liter sheet metal 
barrels. 
 
Appearance: Light brown liquid. 
 
Specific Weight: 1,10 g/cm3 ( at 20 ºC ) 
 
pH: N/A 
 
Flashing Point: > 90 ºC 
 
Corrosive Effect: The product doesn’t have 
a corrosive effect on metal surfaces. 
Conduct a pre-test for plastic, rubber and 
paint coverings 
 


