
 

 

READY 
ПРЕПАРАТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА 
РЪЖДА ОТ ПОВЪРХНОСТТА НА 
ТАНКОВЕ 
Приложение: 
READY премахва безопасно ръжда, 
окислявания и маслени натрупвания от 
метални повърхности и ги подготвя за 
боядисване.  
Препаратът може да се прилага върху 
алуминиеви, бронзови, медни или 
месингови повърхности. Не е запалим, 
100% устойчив на огън. 
Ползи и качества: 
� Прилага се безопасно върху 
чувствителни благородни метали  

� Незапалим 
� Заедно с премахването на ръжда от 
метални повърхности,  има и полиращ 
ефект 

� Безопасно се  прилага върху танкове с 
всякаква повърхност 

� IMO сертифициран 
Приложение: 
1) Общо приложение: Разтвор от 
препарата в съотношение 1/1 или 1/5, се 
впръсква, нанася се с четка или се 
втрива за да се премахнат ръжда, 
окисляване или натрупвания по метални 
повърхности.  
Препаратът се оставя да действа около 
10-15 минути. След това повърхността се 
изплаква с прясна вода. 
2) За почистване на танкове: Ready се 
прилага след разтваряне във вода в 
съотношение 5-10%, чрез циркулационен 
метод за 20-45 минути. Използва се за 
почистване на натрупвания от котлен 
камък получен след измиване на танкове, 
за премахване на груби растителни и 
животински мазнини, както и мастни 
киселини. 
Ключовият момент тук е осигуряването 
на необходимата температура в танка. 
  
Горепосочените инструкции за 
измиване са общи и могат да варират 
в зависимост от капацитета на танка, 
качеството на транспортираните 
стоки, както и разполагаемото време 
за почистване.  

READY 
RUST-REMOVER-POLISHER FOR TANK 
SURFACES 
 
 
Area of Use: 
Ready, safely removes rust, oxidization and 
oil deposits on metal surfaces and prepares 
the surface for painting and any other kind 
of coating applications. Its use is safe on 
aluminum, bronze, copper and brass 
surfaces. The product is noninflammable 
and 100% resistant to fire. 
Use Qualities and Benefits: 
� Safely used on sensitive precious metals 
� Non-inflammable 
� Polishing effect along with rust removal 

on metal surfaces 
� Safe applications on all tank surfaces 
� IMO certified. 
Usage: 
1) General application: Upon a dilution at 
1/1 or 1/5, the product is applied via 
injection, brushing or rubbing methods for 
removing rust, oxidization and deposits on 
metal surfaces. The product should be left 
on the surface for 5-15 minutes for reaction. 
The surface should be rinsed with fresh 
water. 
2) Tank washing: Ready is applied by a 
dilution of 5-10% with 20-45 minute 
circulation method for removal of scale 
deposits and white scales following tank 
washing procedures and thick vegetable 
and animal oils such as acid oil, 
respectively. The key point here is to ensure 
the required tank temperature level. 
The above tank washing 
recommendations are basic and may 
vary depending on the tank capacity of 
the vessel, qualities of the goods 
transported and following the goods as 
well as time requirements.  
 
Safety Measures: 
Use protective glasses and gloves during 
application. The product is irritant. Under no 
circumstances should it be swallowed. In 
case of ingestion, consult a doctor. Do not 
bring into contact with skin. Incase of 
exposure wash your skin with water and soa 



 

 

 
Мерки за безопасност: 
Използвайте защитни очила и ръкавици 
при употреба. Препаратът е отровен. Не 
го поглъщайте при никакви 
обстоятелства. Ако това се случи, 
консултирайте се с лекар. Избягвайте 
контакт с кожата. При попадане върху 
кожата, измийте с вода и сапун. При 
попадане в очите, изплакнете с вода. 
Консултирайте се с лекар ако е 
необходимо.   
 
Опаковка: Пластмасови варели от 25 и 
210 лтр 
 
Външен вид : Прозрачна течност 
 
Специфично тегло : 1,10 g/cm3 ( 20 ºC ) 
 
pH : 2,0 
 
Точка на възпламеняване : - 
 
Корозионен ефект : Препаратът може 
да предизвика корозия в случай на 
продължителен контакт с алуминиеви, 
железни или галванични повърхности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
sure wash your skin with water and soap. In 
case of contact with eye, rinse with water. 
Consult a doctor if necessary. 
 
Packages: Plastic barrels of 25 and 210 
liters. 
 
Appearance: Pure, transparent liquid. 
 
Specific Weight: 1,10 g/cm3 ( at 20 ºC ) 
 
pH: 2,0 
 
Flashing Point: - 
 
Corrosive Effect: The product may lead to 
corrosion in case of long-term contacts with 
aluminum, iron and galvanic surfaces 
 


