
 

 

GREEN ENVIRO 
УНИВЕРСАЛЕН ПРЕПАРАТ ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ  НА ВОДНА ОСНОВА  
 
Приложение: 
GREEN ENVIRO е препарат на водна 
основа, без токсични съставки. 
Безопасно се използва при премахване 
на замърсявания от масло, грес, както и 
за почистване на танкове и машинни 
отделения на борда на кораба.  
Препаратът е високоефективен при 
разтварянето на масла и при 
почистването на замърсявания на 
метални повърхности при подготовка за 
боядисване.   
 
Ползи и качества: 
� 100% разтворим във вода 
� Не съдържа разяждащи съставки. 

Безопасен за употреба върху  
метални повърхности   

� Незапалим 
� Безопасно приложение в затворени 

пространства 
� Безопасно приложение върху 

всякакви повърхности на танкове  
� Безопасна употреба при 

ултразвуково почистване 
� IMO сертифициран 
 
Употерба: 
1) Основно приложение: Химикалът 
може да се нанесе с четка или парцал 
върху замърсената повърхност или да 
се напръска, използвайки машини с 
високо налягане.  
В зависимост от степента на 
замърсяване, продуктът се дозира 
както следва: 
В съотношение 1/3-1/5 за почистване на 
петна  
В съотношение 1/7- 1/15 за ежедневно 
почистване на машинни отделения  
20%-ен разтвор при ултразвуково 
почистване, като трябва да се 
поддържа температура 50-60 C. 
Химикалът има по-ефектно действие, 
когато се използва с гореща вода.  
 
 
 
 
 
 

GREEN ENVIRO 
WATER BASED ALL-PURPOSE 
CLEANER 
 
 
Area of Use: 
GREEN ENVIRO is a water-based general 
cleaner with no toxic residues. It is safely 
used as an oil, grease or pollution remover 
for tank washing applications, in engine 
rooms and shipboards. It has a high-
performance dissolving feature and 
applied for cleaning of oils, pollution etc. 
on metal surfaces during pre-painting 
preparations. 
 
 
 
 
Use Qualities and Benefits: 
� 100% water soluble 
� Doesn’t contain caustic. Safely used on 

sensitive metals 
� Non-inflammable 
� Safe indoor and manual applications. 
� Safe use on all tank surfaces 
� Safe use during ultrasonic cleaning 
� IMO certified 
 
 
 
 
 
Usage: 
1) General application: Green Enviro can 
be applied via brushing, mopping and 
injection methods on all kinds of surfaces. 
It is safely used on high-pressure 
machines. Depending on pollution level, 
the product is dosed: 
At 1/3-1/5 for spot cleaning and heavy 
work applications. At 1/7- 1/15 for daily 
engine room and cleaning applications 
20% solution for ultrasonic cleaning. 
Temperature should be 50-60 C. 
Generally product delivers more efficient 
cleaning when used with hot water. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2) Почистване на танкове: Химикалът 
осигурява безопасно приложение за 
почистване на танкове след превозване 
на товари от леки масла и газьол. В 
същото време дава отлични резултати 
при прилагане чрез циркулационен 
метод, след почистване на танкове с 
разтворители,  премахване на 
хидрокарбон и  животински мазнини. 
Циркулационният метод е по-ефективен 
при приготвяне на разтвор от препарата 
– 1-2% с прясна вода . Температурата 
на водата трябва да е 35-40 C. След 
употреба, повърхностите трябва да се 
изплакнат със сладка вода.  
 
Горепосочените препоръки са 
основни и могат да се променят в 
зависимост от капацитета на танка, 
качеството на транспортираните 
продукти, както и разполагаемото 
време за почистване. Моля 
консултирайте се с наш специалист в 
случай на необходимост.  
 
Мерки за безопасност: 
Използвайте защитни очила и ръкавици 
при употреба. Препаратът е отровен. 
При никакви обстоятелства не го 
поглъщайте. Ако това се случи, 
консултирайте се с лекар. Избягвайте 
контакт с кожата. При попадане в очите 
или върху кожата, измийте с вода и 
сапун. Консултирайте се с лекар ако е 
необходимо.  
Опаковка: пластмасови варели от 25 и 
210 лтр  
Външен вид: Прозрачна, бистра 
течност 
Специфично тегло: 1,00 g/cm3 (20 ºC) 
 
pH: 8,0 
 
Точка на възпламеняване : N/A 
 
Корозионен ефект : N/A 

 
 
 
 
 
 
 

2) Tank washing: Green Enviro ensures 
safe applications for tank cleaning 
following light oil and gas oil loads, while 
rendering excellent results following 
solvent-based heavy tank cleaning for 
hydrocarbon removal and vegetable and 
animal oil evacuation during hot washing 
applications with circulation method. 
Circulation method is more efficient with a 
solution at 1-2% with fresh water. 
Washing water should be 35-40 C. 
Surfaces should be rinsed with fresh water 
following applications. 
 
 
 
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 well as time 
requirements. Please consult our 
technical experts for washing 
procedures and recommendations. 
 
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. In case of 
exposure, wash your skin and eyes with 
water and soap. Consult a doctor if 
necessary. 
 
Packages: 25 and 210 liter plastic barrels. 
 
Appearance: Transparent, pure liquid. 
 
Specific Weight: 1,00 g/cm3 ( at 20 ºC ) 
 
pH: 8,0 
 
Flashing Point: N/A 
 
Corrosive Effect: N/A  
 
 
 
 
 


