
 

 

GREEN MICROBIOCIDE 

ПРЕПАРАТ ЗА КОНТРОЛ НА 
МИКРООРГАНИЗМИТЕ 

Приложение: 

Бактерии и различнии организми, 

съпровождащи трансфера на вода до 

охладителната система, се увеличават с 

времето и образуват слой върху 

металните повърхности, който се 

отразява негативно върху топлинния 

трансфер и води до бърза корозия в 

системата. Ако не се предотврати 

увеличаването на бактериите, 

охладителната система няма да 

извършва очакваната работа, порати 

топлоизолиращия слой. Освен това 

корозията води до образуване на дупки и 

надраскване, което поражда редица 

проблеми. 

Green Microbiocide предотвратява 

увеличаването на бактерии, увеличава 

производителността на системата, 

прекратява проблемите, дължащи се на 

корозията. Препаратът защитава 

системата от микробиологична корозия и 

деформации, както и от замърсяване и 

запушване, предизвикани от тях. 

Ползи и качества: 

� Увеличава производителността на 
охладителната система 

� Предотвратява корозията, 
предизвикана от бактерии 

� Осигурява безопасно и 
високоефективно приложение 

GREEN MICROBIOCIDE 

MICROORGANISM CONTROL 

Area of use: 

Bacteria and various organisms, 

accompanying water transferred to cooling 

water systems, grow in time and form a 

layer on metal surfaces that negatively 

affects heat transfer, leading to quick 

corrosion in the system. Unless the growth 

of bacteria is prevented, the cooling system 

will not deliver the expected performance, 

due to the heat-insulating layer they for. 

Moreover, abrasion and even holes may be 

seen caused by corrosion on all the 

surfaces of the system, leading to severe 

problems. 

Green Microbiocide, avoiding bacteria 

growing, increases system efficiency, stops 

problems that may arise due to corrosion 

and protects the system against 

microbiological corrosion and deformations 

as well as pollution and blocks caused by 

them. 

Usage qualities and benefits: 

� Increases efficiency in cooling water 
systems 

� Avoids corrosion caused by bacteria 

� Ensures safe and high-performance 
applications 

Usage: 

Dosing depends on organism status, 
amount and structure in water plus level of  

 



 

 

Приложение: Дозирането зависи от 
състоянието на организмите, 
количеството и структурата им във 
водата, както и нивото на биологичното 
замърсяване.  20-30 гр от препарата се 
добавят към всеки тон вода. 

Green Microbiocide може да се дозира 
чрез дозираща помпа, оборудвана в 
системата .  

За снабдяване с дозираща помпа е 
необходимо да се обсъди техническата 
информация относно: 

� Циркулационен поток и налягане 

� Диаметър на циркулацията 

� Материал на тръбите 

Горепосочените ограничения са 
препоръчителни. Дозировките могат да 
се намаляват или увеличават в 
зависимост от замърсяването.  

Мерки за безопасност: Препаратът не 
трябва да се поглъща. Ако това се случи, 
консултирайте се с лекар. Да се избягва 
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 
Специфично тегло: 1,05 гр/см3 /при 
20°С/ 
pH: 12-13 
Точка на възпламеняване: -  
 
Корозионен ефект: Не прилагайте върху 
цинк, алуминий или сплави 

 

 

biological pollution. However, 20-30 gr 
dosing can be applied for each ton of water 
in the system or that comes from external 
means.  
Green Microbiocide can be dosed via a 
dosing pump to be equipped on the system.  

For dosing pump supply, we need to consult 
your technical information on: 

� Circuit pressure and flow 

� Circuit diameter 

� Pipe materials 

The above limits are recommended figures. 
Dosing level may be increased or decreased 
depending on pollution. 

Safety measures: 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 with water and soap. In case of contact 
with eye, rinse with water. Consult a doctor 
if necessary.  

Packages: 25 and 210 ltr plastic barrels 

Specific weight: 1.05 gr/cm3 /at 20°C/  

pH: 12-13 

Flashing point: - 

Corrosive effect: Do not apply on 
aluminum, zinc or alloys 


