
 

 

SEPARATOR DISK CLEANER 
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА 
СЕПАРАТОРНИ  ДИСКОВЕ   
 
Приложение: 
Тежкото гориво използвано за КДВГ 
съдържа различни примеси, като вода и 
твърди частици, които могат да повредят 
елементите на горивните системи. Тези 
примеси могат да се отстранят, чрез 
утаяване и сепариране на горивото преди 
използването му. Респективно танковете 
и сепараторите се замърсяват по време 
на експлоатация и се нуждаят от 
периодично почистване. Същото се 
отнася и за смазочните масла и 
системите за почистването им. 
Препарата е високоефективен продукт, 
на основата на киселина, който почиства 
тежки замърсявания в отстойните 
цистерни и дисковете на сепараторите, 
благодарение на съдържащите се в него 
инхибитори, като не уврежда металните 
повърхности.   
 
Ползи и качества: 
 
� Безопасна употреба при всякакво 
почистване на сепараторни дискове.  

� Осигурява бързо и лесно приложение  
� Повишава ефективността си при 
нагряване 

� Може да се използва в разтвор или 
неразреден 

�  Не уврежда метални повърхности, 
поради съдържащите се в него 
инхибитори 

� Осигурява перфектно почистване, без 
да оставя следи  

 
Употреба: 
В зависимост от степента на 
замърсяване, препаратът може да се 
разреди във вода в съотношение 1/3 или 
1/7. Методите на приложение са чрез 
промиване, нанасяне с четка, изваряване 
и циркулационен метод. Ефективността 
на препарата се увеличава при 
нагряване. В зависимост от степента на 
замърсяване и съотношението при 
разтваряне, времето което се изчаква  
 

SEPARATOR DISK CLEANER 
SEPARATOR DISC CLEANER 
 
 
Area of Use: 
Heavy fuel used in vessels contains 
extraneous matters such as water and 
sludge that might lead to problems in fuel 
supply systems. These hazardous matters 
in fuel are distilled from fuel via settling 
tanks and fuel separators. Bowls and discs 
are contaminated with sludge and carbon 
residues in time, while separators perform 
decomposition. A contaminated separator is 
not able to perform a proper cleaning 
application, while problems occur such as 
continuous fuel being transferred to the 
sludge tank. Thus, residues in separator 
bowls and discs need to be cleaned. 
Lubricating oils that are used to prevent 
wearing off in diesel machines lose their 
lubricant property upon contamination due 
to combustion materials in cylinder, trims 
caused by wearing off, high heat in 
combustion rooms and water being mixed in 
fuel as a result of condensation in cool 
machines. This is why lubricating oils are 
cleaned via oil separators which are 
necessary in all vessels. Just as fuel 
separators, oil separators are also 
contaminated with thick residues due to 
extraneous matters in oil during cleaning. 
Separator Cleaner is a highly efficient, acid-
based product that cleans strong residues in 
separator bowls and discs such as scab, 
sludge, carbon and limestone, thanks to its 
inhibitors, without damaging metal surfaces. 
 
Use Qualities and Benefits: 
� Safe use in any kind of separator 
disk cleaning 
� Ensures easy and quick applications 
� Increases its efficiency when heated 
� Can be diluted or used without dilution 
� Doesn’t damage metal surfaces due to its 

inhibitors 
� Provides a perfect cleaning without 

leaving any scales or residues 
 
 
 
 



 

 

препаратът да подейства варира между 
час и два часа и половина.  
След приложение, Ви съветваме да 
изплакнете с прясна вода или с нафта.  
Горепосочените дози са 
препоръчителни. Могат да се 
увеличават или намаляват в 
зависимост от степента на 
замърсяване. Предварителен тест се 
препоръчва при чувствителни метали 
като цинкови, галванизирани или 
алуминиеви повърхности.  
 
Мерки за безопасност: 
Препоръчва се да се използват 
специални ръкавици, очила и облекло. 
Не вдишвайте отделените изпарения. 
Препаратът е отровен. Измийте с вода и 
сапун в случай на контакт с очите и 
кожата. Не поглъщайте препарата. 
Консултирайте се с лекар ако това се 
случи.   
 
Опаковки: Пластмасови варели от 25 и 
210 лтр. 
 
Външен вид : Оранжева течност 
 
Специфично тегло : 1,05 g/cm3 ( 20 ºC ) 
 
pH: 1 
 
Точка на възпламеняване : - 
 
Корозионен ефект : Препаратът може 
да доведе до корозия в случай на 
продължителен контакт с алуминиеви, 
метални и галванизирани повърхности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usage: 
Depending on residue thickness, it can be 
diluted with water at 1/3 or 1/7. Dipping, 
brushing, boiling and circulation methods 
are also proper. Product efficiency increases 
when heated. Depending on residue 
thickness or dilution rate, waiting period of 
product can vary between half an hour and 
2,5 hours. After application, rinsing with 
fresh water or diesel oil is advisable. 
The above dosing amounts are 
recommended values. The level can be 
increased or decreased according to 
residue thickness. Pre-testing is 
advisable for use on sensitive metals 
such as zinc, galvanic and aluminum. 
 
Safety Measures: 
Special gloves, glasses and clothing are 
recommended. Do not inhale the injected 
vapor. The product is irritant. Wash with 
water and soap in case of skin and eye 
contact. Do not ingest the product. Consult a 
doctor, in case of ingestion. 
 
Packages: 25 and 210 liter plastic barrels. 
 
Appearance: Orange liquid. 
 
Specific Weight: 1,05 g/cm3 ( at 20 ºC ) 
 
pH: 1 
 
Flashing Point: - 
 
Corrosive Effect: The product may lead to 
corrosion in case of long contact with 
aluminum, steel and galvanic surfaces. 
 
 
 
 
 
 
 
 


