
 

 

TANK-SHINE 
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА 
ТАНКОВЕ НА ОСНОВАТА НА 
РАЗТВОРИТЕЛИ  
Приложение: 
Tank Shine е препарат на основата на 
разтворители, който се използва за 
почистване на товарни танкове, в които 
се пренасят петролни продукти, като 
суров нефт, дизелово гориво или мазут. 
Препаратът е високоефективен при 
почистване на горивни и/или баластни 
танкове с теч на гориво, при сухотоварни 
кораби.  
Ползи и качества: 
� Силно разтворим и икономичен  
� Не съдържа токсични вещества  
� Безопасно приложение върху метални 
повърхности  

� IMO сертифициран 
Употреба: 
1. Циркулационен метод: Преди 
почистването с Tank Shine е 
препоръчително, предварително 
измиване с вода при 50°C, което 
осигурява по-бързо и добро почистване. 
Съотношението на разтваряне зависи от 
степента на замърсяване и броя на 
танковете по време на циркулацията. От 
5 до 26 лтр от препарата за всеки тон 
вода са достатъчни за циркулационния 
метод. Разтворът в танка циркулира за 6-
10 часа при температура 10-15 градуса 
над точката на топене на пренасяния 
товар. Повърхностите се изплакват с 
вода след приложение. Мръсния разтвор 
след почистване не трябва да се 
изхвърля в морето. Той трябва да се 
прехвърли в танка за разливи на кораба 
или в съоръжения на сушата чрез помпа.  
2. Метод на впръскване: Повърхността 
на танка се напръсква директно с Tank 
Shine в концентрирана форма.   
Убедете се, че сте напръскали цялата 
повърхност. Препаратът се оставя да 
подейства за 10-15 минути. След 
почистване, повърхностите се изплакват 
с вода.  
3. Почистване в морето: В положение, 
когато корабът е с диферент към кърмата 
 

TANK-SHINE 
SOLVENT BASED TANK CLEANER 
 
 
Area of Use: 
Tank Shine is a solvent-based tank cleaner, 
used in cleaning applications of petroleum 
based freights, such as crude oil, base oil, 
diesel oil and fuel oil in cargo tanks. It is 
highly efficient in cleaning fuel tanks and/or 
ballast tanks with leaking fuel in dry-cargo 
ships and/or cleaning ballast tanks that 
suffers fuel leakage. 
 
Use Qualities and Benefits: 
� Highly solvent and economical 
� Doesn’t contain toxic solvent 
� Safe use on all metal surfaces 
� Used in gas-free applications in tanks 
� IMO certified 
Usage: 
1. Circulation Method:  Before washing 
with TANK SHINE, pre-washing with 50°C 
water ensures a faster and more effective 
cleaning process. Solution rate is depends 
on dirt thickness and the number of tanks for 
cleaning; however 5 to 25 liters Tank Shine 
for each ton of water is sufficient during 
circulation method. Solution inside the tank 
is circulated for 6-10 hours at a temperature 
10-15 degrees above the freight’s melting 
point. Surfaces should be rinsed with water 
after application. Dirty solution after cleaning 
should not be discharged to the sea. It 
should be transferred to the slop tank of the 
vessel or to the port facility through a pump. 
2. Spraying Method:  Pure Tank Shine 
should be directly sprayed to tank’s 
surfaces. Make sure to apply the product 
equally to all surfaces. Wait 10-15 minutes 
for reaction. Surfaces are rinsed with water 
after application. 
3. Cleaning in the Sea: The ship is trimmed 
by stern and tanks filled with 25% sea water 
of the tank capacity. Add 1 – 1.5 l Tank 
Shine to tanks through sounding pipes. If 
possible, heat the tanks up to 50-60 C and 
cleaning is ensured by self-swinging for 24 
hours. Than tanks level to be increased up 
to 75% and 12-hours cleaning by self-
swinging and heating to be continued. 



 

 

, 25% от капацитета на танка се пълни с  
вода. Добавя се 1-1 ½ литра химикал на 
тон вода, през мерителните тръби на 
танка. Ако е възможно водата в танка се 
нагрява до 50ºC. Почистването се 
извършва в рамките на 24 часа 
използвайки клатенето на кораба. След 
това танка се пълни с вода до 75% и след 
още 12 часа се източва. Същата 
процедура се повтаря с 0,75-1,25 лтр за 
тон. 
Горепосочените препоръки са основни 
и могат да се променят в зависимост 
от капацитета на танка на кораба, 
качеството на транспортираните 
стоки, както и разполагаемото време 
за почистване. Моля консултирайте се 
с наш технически експерт за 
процедурите за измиване.  
 
Мерки за безопасност: 
Изпаренията от продукта да не се 
вдишват. Ако това се случи, 
консултирайте се с лекар. Избягвайте 
контакт с кожата и очите. При контакт, 
измийте очите си с вода. Консултирайте 
се с лекар ако е необходимо.  
 
Опаковка: Метални варели от 25 и 210 
лтр 
 
Външен вид: Кафява течност 
 
Специфично тегло : 0,85 g/cm3 ( 20 ºC ) 
 
pH: N/A 
 
Точка на възпламеняване : ≥ 62 ºC 
 
Корозионен ефект : Препаратът няма 
корозионен ефект върху метали. 
Направете предварителен тест за 
пластмаса, гума или боядисани 
повърхности.  
 
 
 
 
 
 
 

Then the tank is drained. Upon drainage, 
second stage is performed. The same 
application there is repeated with 0,75-1,25 l 
dosing per ton. 
The above tank washing 
recommendations are basic and may 
vary depending on the tank capacity of 
the vessel, qualities of the goods 
transported and the following goods as 
well time requirements. Please consult 
our technical experts for washing 
procedures and recommendations. 
 
Safety Measures: 
The product vapor is not to be inhaled and 
ingested. In case of ingestion, consult a 
doctor. Do not bring into contact with skin. In 
case of skin contact, wash your skin with 
water and soap. In case of eye contact, 
wash your eye with water. Consult a doctor 
if necessary. 
 
Package: 25 and 210 liter metal sheet 
barrels 
 
Appearance: Brown liquid. 
 
Specific Weight: 0,85 g/cm3 ( at 20 ºC ) 
 
pH: N/A 
 
Flashing Point: ≥ 62 ºC 
 
Corrosive Effect: The product doesn’t have 
a corrosive effect on metals. Apply a pre-
test for plastic, rubber and paint coverings. 
 


