
 

 

PETRO-SOL 3 
ПРЕПАРАТ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НИВОТО 
НА ВАНАДИЙ 
 
Приложение : 
Ванадиевите и натриевите соли, които 
преобладават в горивата използвани в 
главните двигатели, дизелови генератори 
и котлите, предизвикват така наречената 
високо температурна корозия предимно 
по детайлите, работещи в зоната на 
високите температури, като горивни 
камери, испускателни клапани, седла на 
изпускателните клапани, чела на бутала 
и други.   
Petro-sol 3 е ефективна добавка към 
горивото, която минимизира негативните 
ефекти от ванадиевия оксид и 
натриевите соли, предизвикващи високо 
температурна корозия при изгарянето им. 
Препаратът осигурява подобряване на 
горенето и предотвратява образуването 
на сажди, като преобразува ванадия в 
незалепваща пепел, като в същото време 
намалява образуването на пепел и дим в 
емисията на изгорелите газове.  
 
 
Ползи и качества : 
� Намалява дима и образуването на 

пепел  
� Осигурява чистота на елементите на 

горивните камери и изпускателните 
системи, като в същото време 
удължава живота им  

� Предотвратява топенето на 
натриевите и ванадиевите соли и 
корозионния ефект от тях  

� Подобрява горенето и коефициента на 
полезно действие на горивото  

Употреба: 
 
Тъй като Petro-sol 3 изисква добро 
смесване с горивото, по време на 
изгарянето му той трябва да се добавя 
предварително в работните цистерни или 
да се добавя с подходяща дозираща 
помпа директно в горивната система. 
 
 
 

PETRO-SOL 3 
VANADIUM REGULATOR 
 
 
Area of Use: 
Vanadium and sodium salts, which prevail in 
fuels used in main engines, diesel 
generators and broilers, melt due to 
released heat, causing residue formation 
and salt corrosion on metal surfaces. 
Combustion products are in contact with 
Combustion rooms of diesel machines, 
turbochargers and the rest of exhaust 
system, which make them subject to 
corrosion risk caused by particles in ashes 
and exhaust gas generated upon 
combustion. 
Petrosol 3 is an efficient fuel additive and 
minimizes negative effects of vanadium 
oxides and sodium salts. It prevents salt 
corrosion arising out of vanadium and 
sodium salts due to the high heat in 
combustion rooms, valve sits, turbocharger, 
chimney vessel and pass. It ensures an 
improved combustion and stops carbon 
build-up by turning vanadium build-up into 
non-adhesive ash plus reduces ash 
formation and exhaust emission. 
Use Qualities and Benefits: 
� Reduce smoke and ash formations 
� Ensures clean components in combustion 

rooms and exhaust systems as well as a 
� longer life. 
� Prevents sodium and vanadium salts 

from melting and having a corrosive 
effect 

� Ensures an improved combustion and 
fuel efficiency 

Usage: 
As Petro-sol 3 requires proper mixture, it 
may be dosed in the inlet of booster unit via 
a dosing pump or put in service or settling 
tanks. 
Dosage Amount: 
1 liter for 2-4,5 ton fuel oil. 
To supply an appropriate dosage pump, we 
need to consult your technical information 
on: 
- Circuit pressure and flow 
- Circuit diameter 
- And pipe materials 



 

 

Дозировка: 
1 лтр за 2-4,5 тона течно гориво. 
За да се набави подходяща дозираща 
помпа е необходимо да се обсъди 
следната техническа информация 
относно:  
- Поток и налягане на циркулацията  
- Диаметър на циркулацията 
- Материал на тръбите 
Горепосочените инструкции са 
препоръчителни и могат да се 
променят в зависимост от 
състоянието на горивото.  
 
Мерки за безопасност: 
Дръжте препарата далеч от огън. 
Избягвайте контакт с кожата и очите. Ако 
това се случи, изплакнете с вода. Не 
вдишвайте изпаренията от препарата и 
не го поглъщайте.  
 
Опаковка: Метални варели от 25 и 210 
лтр 
 
Външен вид : Бистра, прозрачна течност 
 
Специфично телго : 1,5 g/cm3 ( при 20 
ºC ) 
 
pH: - 
 
Точка на възпламеняване : 90 ºC 
 
Корозионен ефект: Препаратът няма 
корозионен ефект върху метални 
повърхности. Направете предварителен 
тест за пластмасови, гумени и боядисани 
повърхности.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 1,5 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. 
 
 
 


