
 

 

NATURAL 
УНИВЕРСАЛЕН ПОЧИСТВАЩ 
ПРЕПАРАТ 
 
Приложение: 
Natural е ароматизиран течен препарат. 
Почиства мръсотия и масла от 
повърхности на корабни, жилищни 
помещения, машинни отделения и др. 
Благодарение на дезинфекционните си 
свойства гарантира хигиената на 
почистените повърхности. Препаратът е 
натурален, не съдържа токсични и 
химически вредни съставки, 
разтворители, киселини, амоняк и други 
подобни. Химикалът е биоразградим 
продукт, щадящ околната среда.  
 
Ползи и качества: 
� 100% разтворим във вода 
� Не съдържа разяждащи съставки. 

Безопасен за употреба върху  
метални повърхности 

� Не е запалим. Осигурява приятен 
аромат. 

� Безопасен за почистване на жилищни 
помещения  

� Безопасен за прилагане върху 
всякакви повърхности на танкове  

� IMО сертифициран 
Употреба: 
Препаратът се прилага чрез нанасяне с 
четка, пръскане с ръчна помпа на 
замърсената повърхност или измиване. 
При силни замърсявания, препаратът 
може да се разтвори във вода в 
съотношение 1/3 – 1/6, докато при леки 
замърсявания съотношението е 1/8 – 
1/12. При миене или дирекно нанасяне с 
четка, 200-300ml /1-1/2 водни чаши/ се 
разтварят в кофа с вода.  
Мерки за безопасност: 
Препаратът не уврежда кожата. Може да 
замръзне, или да се сгъсти при ниски 
температури, което обаче не оказва 
влияние върху действието на препарата.  
В такъв случай, препаратът трябва да се 
разбърка на стайна температура. При 
попадане в очите, изплакнете с вода.  
 
 

NATURAL 
ALL-PURPOSE GENERAL CLEANING 
PRODUCT 
 
Area of Use: 
Natural is an intense-scent concentrate 
liquid that removes bad odors and cleans oil 
and dirt deposits on all washable surfaces of 
vessels, residential structures and engine 
rooms plus ensures hygiene on clean 
surfaces thanks to its disinfectant feature. It 
is completely natural with no toxic, chemical, 
solvent, hazardous components or acid, 
ammoniac etc. ingredients. Environmental 
and user friendly, the product is 
biodegradable, as well. 
 
 
 
Use Qualities and Benefits: 
� 100% soluble in water 
� Doesn’t contain caustic materials. Safely 

used on sensitive metal surfaces 
� Non-inflammable. Provides nice odor. 
� Safely used for cleaning applications in 

residential structures 
� Safely used on all tank surfaces 
� IMO-certified. 
 
 
 
Usage: 
Brushing, mopping and injection methods 
ensure proper applications. During injection, 
it is injected on dirty surface via a hand-
pump. For thick residues, it can be diluted 
by water at 1/3 – 1-6, while at 1/8- 1/12 for 
normal and light residues. 
During brushing or mopping, 200-300 ml (1- 
1,5 glass of water) in a bucket of water will 
be enough for application. 
 
 
Safety Measures: 
The product doesn’t irritate skin. It can 
freeze, dissolve or thicken at cold 
temperatures. However, that doesn’t affect 
product performance. In this case, it should 
be stirred for a while at ambient 
temperature. In case of eye contact, rinse 
with water. 



 

 

 
Опаковки: Пластмасови варели от 25 и 
210 лтр  
 
Външен вид : Светлооранжева течност 
 
Специфично тегло: 1,00 g/cm3(при 20ºC) 
 
pH: 7.5 
 
Точка на възпламеняване: N/A 
 
Корозионен ефект: N/A     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Packages: 25 and 210 liter plastic barrels. 
 
 
Appearance: Light orange liquid. 
 
Specific Weight: 1,00 g/cm3 ( at 20 ºC ) 
 
pH: 7.5 
 
Flashing Point: N/A 
 
Corrosive Effect: N/A 
 

 
 
 
 
 
 


