
 

 

MITE ACC 
ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА 
ВЪЗДУШНИ ОХЛАДИТЕЛИ 
 
Приложение: 
За подобряване ефективността на 
двигателя и оптимизиране на горивния 
процес, количеството на постъпващия 
въздух в цилиндро-буталната група е 
особено важно. За тази цел се използват 
газотурбинни нагнетатели, които 
нагнетяват въздуха в подбуталните 
пространства на корабните двигатели с 
вътрешно горене. Вследствие на 
компресията, температурата на въздуха 
се увеличава, а специфичното тегло се 
намалява, което намалява обема на 
въздуха постъпващ в цилиндрите. 
Поради тази причина с цел увеличаване 
на обема въздух, постъпващ в 
цилиндрите, компресирания въздух след 
турбината задължително трябва да се 
охлажда. За тази цел между 
газотурбинния нагнетател и двигателя се 
монтират въздушни охладители. С 
течение на времето въздушните 
охладители се замърсяват, което 
влошава параметрите на входящия 
въздух, респективно горивния процес, и 
води до намаляване ефективността на 
двигателя и увеличаване на 
експлоатационните разходи на кораба.  
Използването на MITE ACC подобрява 
работата на въздушните охладители, 
като ги поддържа чисти за по-дълго 
време,осигурявайки нормален горивен 
процес и икономия на гориво при 
експлоатацията на кораба.  
Освен за въздушни охладители, MITE 
ACC може да се прилага безопасно и при 
почистване на тежки минерални масла 
или маслени натрупвания в машинните 
отделения и оборудването на корабите, 
както и върху различни повърхности на 
работни и товарни танкове. 
 
 
 
 
 
 

MITE ACC 
AIR COOLER CLEANER 
 
 
Area of Use: 
For improved engine efficiency by full fuel 
combustion transferred to cylinders, 
cylinders should be transferred as much as 
air possible during compression. Overfilling 
systems such as turbochargers serve this 
purpose. Turbochargers circumrotate due to 
heat energy in the exhaust gas circulated by 
turbine. Then they provide proper 
combustion air for improved combustion, by 
compressing the absorbed air and 
increasing its weight at blower section. Due 
to compression by turbocharger, however, 
air temperature increases with specific 
weight being reduced, which inhibits 
sufficient air transfer to cylinders. For this 
reason, the specific weight of scavenge air 
that has heated due to compression is 
increased by cooling in air coolers so that 
sufficient amount of air is provided for full-
combustion. Yet, air coolers get 
contaminated in time, which leads to 
insufficient cooling. Thus, sufficient amount 
of air is not provided for full combustion, 
leading to reduced engine efficiency and 
smoky exhaust as well as after-burning of 
non-combusted residual fuel that arise 
problems and extra costs. 
Mites ACC boosts air cooler performance by 
cleaning residual oil, dirt and carbon 
deposits in air coolers, blower sections of 
turbochargers and scavenge air system. An 
air cooler that has undergone a Mite ACC 
application absorbs the heat caused by 
scavenge air compression and enables 
more air transfer to cylinders. 
Besides its use in air coolers, Mite ACC can 
be safely used to clean heavy mineral, oil or 
grease residues in engine rooms and 
equipment of vessels and on various 
surfaces such as storing and load tanks. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ползи и качества: 
� Увеличава ефективността и сервизния 
живот на въздушните охладители 

� Подпомага осигуряването на въздух за 
по-добро горене 

� Безопасно се прилага върху всякакви 
повърхности на системи за 
пречистване на въздуха и въздушни 
охладители, като не ги уврежда 

� За използването на препарата, не се 
изисква демонтаж на въздушните 
охладители 

� Може също така да се използва за 
почистване на сажди  

 
Употреба: 
Препаратът може да се използва и за 
почистване на демонтирани въздушни 
охладители чрез циркулационен метод 
или чрез потапяне. Също така може да се 
прилага и чрез директно впръскване във 
входния отвор на въздушния охладител. 
Впръскването става при спрян двигател.   
MITE ACC, разтворен в гореща вода се 
впръсква във въздушния охладител и 
циркулира докато не се почисти цялата 
система. След приложение, въздушния 
охладител трябва да се изплакне с чиста 
вода чрез системата, използвана при 
химичното почистване. 
 
Дозиране: 
Разтворен в гореща или студена вода в 
съотношение 1/3 – 1/5. 
Горепосочените дози са 
препоръчителни и могат да се 
повишават или намаляват в 
зависимост от степента на 
замърсяване. 
 
Мерки за безопасност: 
Дръжте препарата далеч от огън. 
Избягвайте контакт с кожата и очите. Ако 
това се случи, изплакнете с вода. Не 
вдишвайте изпаренията от продукта.При 
употреба се уверете, че е осигурена 
достатъчна вентилация.   
 
 
 
 

Use Qualities and Benefits: 
� Increases air cooler efficiency and 

lifecycle 
� Helps provide sufficient air for an 

improved combustion 
� Safely used on all surfaces of scavenge 

air systems and air coolers. Doesn’t 
cause any damages. 

� Doesn’t require demounting of air 
coolers for application 

� Can also be used as carbon cleaner 
 
 
 
 
Usage: 
The product can be used to clean 
demounted air coolers via circulation and 
dipping methods. Yet, injection method is 
also available by only opening the drain and 
direct injection to the inlet of air cooler. The 
engine should be stopped during injection 
method and direct contact of the machine 
with the product should be avoided. The 
product, diluted with hot water, is injected to 
the air cooler inlet and circulated until the 
whole system is cleaned via a system 
designed to enable the product to travel 
through the air cooler drain and to the by-
pass pot feeder, returning to the air cooler 
again. Following application, the air cooler 
should be washed with clean water via the 
system used in chemical cleaning. 
 
Dosing: 
Diluted preferably with hot or cold water at 
1/3 – 1/5 
The above dosing amount is 
recommended figures and may be 
increased or decreased depending on 
contamination. 
 
Safety Measures: 
Keep the concentrate product away from 
flames and fire. Avoid from eye and skin 
contact. In case of contact, rinse with water. 
Do not inhale the product vapor or ingest it. 
Make sure to have proper ventilation during 
application. 
 
 



 

 

Опаковка: Затваряеми пластмасови туби 
от 5 – 25 кг.  
 
Външен вид : Светлокафява течност  
 
Специфично тегло:1,10g/cm3 (при 20ºC ) 
 
pH: N/A 
 
Точка на възпламеняване : > 90 ºC 
 
Корозионен ефект: Продуктът не 
предизвиква корозия върху метални 
повърхности. Направете предварителен 
тест преди прилагане върху пластмасови, 
гумени или боядисани повърхности  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Packages: Lockable Plastic Buckets of 5–
25 kg 
 
Appearance: Light brown liquid. 
 
Specific Weight: 1, 10 g/cm3 (at 20 ºC) 
 
pH: N/A 
 
Flashing Point: > 90 ºC 
 
Corrosive Effect: The product doesn’t have 
a corrosive effect on metal surfaces. 
Conduct a pre-test for plastic, rubber and 
paint coverings 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


