
 

 

REM OIL 
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА 
ТРЮМНИ ВОДИ 
 
Приложение:  
REM OIL е ефективен почистващ препарат, 
на основата на разтворители. Използва се 
за премахване на минерални масла, грес, 
течни горива и всякакви видове 
замърсявания от сантините в машинното 
отделение на кораба. Препаратът не 
предизвиква корозия.  
 
Предимства и качества: 

� Безопасно приложение, вследствие на 
високата температура на възпламеняване 

� Лесно и бързо приложение 
� Не надрасква метални повърхности 
� Ефективност и икономичност 

 
Употреба: 
След премахване на грубите замърсявания 
от сантините в машинно отделение на 
кораба, REM OIL се нанася с четка, 
парцали или се напръсква върху 
замърсените повърхности. Също така 
известно количество от препарата може да 
се излее в сантините на машинното 
отделение и да бъде оставен да работи  
около ден-два, като се използва клатенето 
на кораба по време на движение 
 
Мерки за безопасност: 
Не поглъщайте препарата и не вдишвайте 
изпаренията от него.  В случай на 
поглъщане, консултирайте се с лекар. 
Избягвайте контакт с кожата и очите. Ако 
това се случи, изплакнете обилно с вода и 
сапун. Консултирайте се с лекар ако е 
необходимо. 
 
 
 
 
 
 
 

REM OIL 
BILGE CLEANER 
 
 
Area of Use: 
The product is an efficient solvent-based 
cleaner with high dissolving performance on 
mineral oils, grease, fuel oil and any kind of 
pollution deposited in vessel bilge. It renders 
excellent results in removal of muddy 
residues that attach to bilge bed. The product 
is non-corrosive. 
 
Usage qualities and benefits: 

� Safe application thanks to high flashing point 
� Easy, smooth and quick applications 
� Doesn’t cause abrasion on metal surfaces 
� Efficient and economic 

 
Usage: 
After removing coarse pollution from bilge, 
REM OIL can be applied via brushing, 
injection and mopping methods. Poured in 
bilge during vessel journey, the product 
enables the pollution to dissolve by it during 
vessel swinging. 
 
Safety measures: 
Do not inhale the product vapor and swallow 
it. In case of ingestion, consult a doctor. Do 
not bring into contact with skin and eyes. In 
case of exposure, wash your skin and eyes 
with abundant water and soap. Consult a 
doctor if necessary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Опаковка: Метални варели от 25 и 210 лтр 
 
Външен вид : Кафява течност 
 
Специфично тегло : 0,85 g/cm3 (при 20ºC) 
 
pH: N/A 
 
Точка на възпламеняване : >62ºC 
 
Корозионен ефект : Продуктът не 
предизвиква корозия върху метални 
повърхности. Направете предварителен 
тест преди прилагане върху пластмасови, 
кумени или боядисани повърхности  
 
 

 

 

 

Packages: 25 and 210 liter metal barrels. 
 
Appearance: Brown liquid 
 
Specific Weight: 0,85 g/cm3 ( at 20 ºC ) 
 
pH: N/A 
 
Flashing Point: >62ºC 
 
Corrosive Effect: The product doesn’t have a 
corrosive effect on metal surfaces. Conduct a 
pre-test for plastic, rubber and paint coverings 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


