
 

 

LIME OUT 
ПРЕПАРАТ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА 
КОТЛЕН КАМЪК  
 
Area of use:  
LIME OUT е химически продукт на 
основата на органични киселини, който 
отстранява варовикови и минерални 
отлагания, както и ръжда, от 
охлаждащите системи и техните 
елементи - котли, топлообменници 
изпарители, въздушни охладители и др. 
Със способността си да разтваря 
варовитите отлагания, препаратът не 
води до блокиране на циркулацията при 
неговото прилагане. Благодарение на 
съдържащите се в препарата 
инхибитори, безопасно почиства  метали, 
като мед и алуминий, пластмасови 
уплътненителни пръстени и боядисани 
повърхности, без да ги поврежда. 
Сравнен с други продукти на киселинна 
основа, използването му е 
високоефективно и безопасно. 
 
Употреба: 
Използват се два начина за почистване 
на варовик и минерални отлагания 
 
Метод-1 (Циркулационен метод): В 
случай, че в системата има остатъци от 
нефтопродукти, се препоръчва тяхното 
намаляване или отстраняване. Това е 
особено важно за пълното действие на 
LIME-OUT. След това се извършва 12-24 
часова циркулация с разтвор в 
съотношение 10-20%, в зависимост от 
големината на отлаганията. Нивото на pH 
на продукта трябва да се проверява 
периодично. Покачването на нивото на 
pH показва, че продуктът започва да губи 
активността си.  Когато нивото на pH се 
покачи до 3-4, активността на разтвора се 
възстановява чрез постепенно добавяне 
от препарата, докато нивото на pH 
спадне до 1-2. Циркулацията трябва да 
се поддържа, докато отлаганията се 
разтворят напълно и реакцията спре. 
След това е препоръчително системата 
да се изплакне с прясна вода. За тази 
цел може да се използва нашия продукт    

LIME OUT 
SCAB, LIMESTONE DISSOLVER AND 
SCALE REMOVER 
 
 
Area of use:  
LIME OUT is a chemical product with 
organic acids and dissolves lime layers, rust 
and mineral scales observed on surfaces in 
contact with ocean water of cooling 
systems, evaporators, exchanger units, 
diesel machines, cooling water circuits and 
air coolers. With its feature to micronized 
limestone, it doesn’t lead to blocking during 
application. It safely cleans sensitive metals 
such as copper and aluminum, plastic seal 
rings and paint covers without exposing 
them to damage, thanks to its inhibitors. 
Compared to products such as acidic 
cleaners, its use is highly efficient and safe. 
 
Usage: 
There are two available methods to clean 
lime and mineral scales 
 
Method-1 (Circulation): In case the system 
has oil and grease residues, removal or 
reduction of these is firstly recommended. 
This is essential in terms of full LIME-OUT 
performance.  
After removal of oils and grease from the 
system, system can be cleaned via 12-24 
hour long circulation with a solution at 10-
20%, depending on scab thickness. pH level 
of the product should be periodically 
checked during this application. An 
increasing pH level indicates that the 
product starts to lose its activity. When pH 
level is increased up to 3-4, the solution 
activity is recovered by gradual LIME OUT 
dosing until the level drops to 1-2. 
Circulation should be maintained until scab 
is totally dissolved and reaction stops. The 
system is rinsed with water following 
application. You can use Neutraliser to 
increase pH level and neutralize acidic 
media. 
Method-2 (Dipping): Stainless steel or PVC 
tanks are used during cleaning with dipping 
method. The application is very similar to 
that of the afore-mentioned method. LIME  



 

 

NEUTRALISER, с цел за да се увеличи 
нивото на pH и да се неутрализира 
киселинната среда. 
 
Method-2 (Потапяне): При почистване 
чрез метода на потапяне се използват 
стоманени или PVC съдове. Методът е 
подобен на първия.   Десет процентов 
разтвор от LIME OUT и вода се загрява 
по възможност до 60°С.  Елементите с 
отлагания се потапят в разтвора за 
време от 2 до 12 часа, в зависимост от 
дебелината на накипа. Нивото на pH на 
разтвора трябва да се проверява 
периодично. Повишаването му показва, 
че разтвора започва да губи активността 
си. Когато нивото на pH се повиши до 3-4, 
трябва да се добави химикал, докато 
спадне до 1-2. Процесът продължава до 
пълното отстраняване на накипа или до 
спиране на химическата реакция. След 
използване на препарата, системата се 
изплаква с вода.  
 
Мерки за безопасност: При употреба, 
използвайте защитни очила, ръкавици и 
облекло. Не вдишвайте отделените 
изпарения. Препаратът е отровен. Не го 
поглъщайте. Ако това се случи, 
консултирайте се с лекар. Избягвайте 
контакт с очите и кожата. Ако това се 
случи, изплакнете с вода.  
 
Опаковка: Пластмасови варели от 25 и 
210 лтр 
 
Външен вид: Оранжева течност 
 
Специфично тегло: 1.05g /cm3 (20°C) 
 
pH: 1 
 
Точка на възпламеняване: N/A 
 
Корозионен ефект: При продължително 
използване върху алуминий, галванични 
и железни повърхности, препаратът може 
да предизвика корозия. 
 
 

OUT solution at 10% is heated up to 60°C, if 
possible. The components that require scab 
removal are dipped in solution and left there 
2-12 hours. pH level of the product should 
be periodically checked during application. 
An increasing pH level indicates that the 
product starts to lose its activity. When pH 
level is increased up to 3-4, the solution 
activity is recovered by gradual LIME OUT 
dosing until the level drops to 1-2. Dipping 
should be maintained until scab is totally 
dissolved and reaction stops. The system is 
rinsed with water following application. You 
can see GREEN ALKALI to increase pH 
level and neutralize acidic media.  
 
Safety measures: Use of protective 
glasses, gloves and clothing is 
recommended during application. Do not 
inhale the injected vapor. The product is 
irritant. Under no circumstances should it be 
swallowed. In case of ingestion, consult a 
doctor. Do not bring into contact with eyes 
and skin. In case of exposure, rinse with 
water. 
 
Packages: 25 and 210 ltr plastic barrels 
 
Appearance: Orange liquid 
 
Specific weight: 1.05g /cm3 (at 20°C) 
 
pH: 1 
 
Flashing point: N/A 
 
Corrosive effect: It may lead to corrosion in 
case of long-term contact with aluminum, 
galvanic and iron surfaces.   


