
 

 

PETRO-SOL 1 
ПОДОБРИТЕЛ ЗА ГОРИВА 
 
PETRO-SOL1 предотвратява 
образуването на утайка в танковете и 
осигурява чиста горивна система. 
Препаратът предотвратява и корозията 
по повърхностите на танковете  и 
горивните системи , като неутрализира 
действието на киселините в горивото. 
Приложение: 
Различните примеси в корабните горива 
като парафин, асфалтови въглеродни 
утайки  и смоли, затрудняват процеса на 
съхранение, сепариране както и 
горивните процеси в корабните двигатели 
с вътрешно горене и котли. Утайките се 
натрупват по дъното на горивните 
танкове и след време затрудняват 
прехвърлянето на горивото в отстойните 
цистерни на кораба. Също така те могат 
да образуват плътни замърсявания по 
дисковете на сепоратора, отделно от 
изтичането на голямо количество масло в 
утаителния резервоар по време на 
процеса на отделяне. Това може да 
доведе до натрупвания, които да запушат 
компонентите на горивната система и по 
специално - филтрите. 
  
Ползи и качества : 
� Предотвратява образуването на 
утайки на дъното на танка  

� Осигурява чистота на сепаратора и 
филтрите за по-дълго време  

� Удължава поддържането в изправност 
на елементите на горивната система 

� Може да се използва за почистване на 
горивни помпи, инжектори, дюзи на 
котли и горивни филтри  

Употреба: 
Тъй като Petro-sol 1 изисква много добро 
смесване с горивото,може да се добавя 
директно в горивния танк или да се 
добавя в смукателната част на гориво-
прехвърлящата помпа по време на 
пълнене на отстойните цистерни. 
 
 
 
 

PETRO-SOL 1 
FUEL IMPROVER 
 
Petro-sol 1 avoids sludge formation in 
tanks, ensuring a clean fuel system. It 
also prevents corrosion in tanks and 
components, by neutralizing fuel acids. 
 
 
 
Area of Use: 
Various fuel components such as paraffin, 
asphalting carbon residues and resins that 
prevail in the main machines, diesel 
generators and oil boilers of vessels lead to 
difficulties in oil separation and burning 
processes as well as oil component storing 
and transfer processes. 
They precipitate at the tank bed and form 
sludge, which makes the transfer of oil in 
store tanks to the settling tank impossible, 
by even reaching the tank receiver. They 
also cause thick dirt formation on separator 
bawls and disks, apart from leading major 
amount of oil to the sludge tank via 
separators during separation process. 
They can even lead to deposits that block 
fuel system components and filter, in 
particular. 
 
Use Qualities and Benefits: 
� Avoids sludge formation in tank beds. 
� Ensures a longer cleanness on separator 

and filters 
� Ensures a longer maintenance effect on 

fuel system elements such as fuel pumps 
� and injectors 
� May be used in fuel hitter, injector, fuel 

pump, broiler nozzle and fuel filter 
cleaning. 

Usage: 
As Petro-sol 1 requires a proper mixture, it 
may be put in store tank during bunker 
operation or transferred to the vacuum line 
of transfer pump during transfer process. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Дозиране: 
1 л за 2-4,5 тона гориво 
Горепосочената доза е 
препоръчителна и може да се промени 
в зависимост от качеството на 
горивото.  
 
Мерки за безопасност: 
Съхранявайте препарата далеч от огън. 
Избягвайте контакт с очите и кожата. Ако 
това се случи, изплакнете с вода. Не 
вдишвайте изпаренията от препарата и 
не го поглъщайте.  
 
Опаковка: Метални варели от 25 и 210 
литра  
 
Външен вид : Прозрачна течност 
 
Специфично тегло : 1,0 g/cm3 ( при 20 
ºC ) 
 
pH: N/A 
 
Точка на възпламеняване : 90 ºC 
 
Корозионен ефект: Препаратът не 
предизвиква корозия върху метални 
повърхности. Направете предварителен 
тест за пластмасови, гумени и боядисани 
повърхности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dosage: 
1 liter for 2-4,5 ton fuel 
The above dosing amount is 
recommended figures and may be 
increased or decreased depending on 
fuel condition. 
 
Safety measures: 
Keep the concentrate product away from 
flames and fire. Avoid from contact with 
eyes and skin. Rinse with water in case of 
exposure. Do not inhale the product vapor 
or ingest it. 
 
Package: Sheet metal barrels of 25 and 210 
liters. 
 
Appearance: Pure, transparent liquid. 
 
Specific Weight: 1,0 g/cm3 ( at 20 ºC ) 
 
 
pH: - 
 
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 
 
 


