
 

 

OSD GREEN      
ПРЕПАРАТ ЗА ОБРАБОТКА И 
ПОЧИСТВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНИЯ ОТ 
НЕФТОПРОДУКТИ ПО ВОДНАТА 
ПОВЪРХНОСТ 
 
Приложение: 
OSD Green е биоразградим почистващ 
препарат, на водна основа, несъдържащ 
токсични съставки. Използва се за 
обработка и почистване на разливи от 
петролни, маслени и горивни продукти 
върху водната повърхност.  
 
Употреба: 
С препарата се пръскат петната от 
нефтопродукти, образували се по 
водната повърхност. Дозирането варира 
в зависимост от количеството на 
разлива. 1 част от OSD Green е 
достатъчна за почистване на 10 части, 
ако разлива е тънкослоен. При големи 
дебелослойни разливи, една част от 
препарата е достатъчна за почистване на 
2-4 части. 
 
Мерки за безопасност: 
Избягвайте продължителния контакт с 
кожата. Не вдишвайте, избягвайте 
контакт с очите . 
 
Опаковки: пластмасови варели по 25 и 
210 лтр  
 
Външен вид : Безцветна течност 
 
Специфично тегло: 1,0 g/cm3 (при 20 ºC) 
 
pH: 6,5 - 7 
 
Точка на възпламеняване : N/A 
 

Корозионен ефект : N/A 

 

 

    
    

OSD GREEN 
DISPERSANT FOR OCEAN OIL AND 
FUEL SPILLS 
 
 
 
Area of Use: 
OSD Green is a biodegradable, water-based 
ocean cleaner free of toxic raw materials 
and it is used to disperse and distill ocean 
spills such as petrol, oil or diesel oil due to 
e.g. an accident. 
 
 
Usage: 
OSD GREEN is injected on ocean spills of 
fuel or oil. The product dosing may vary 
depending on the amount of oil or fuel spill. 
1 unit of OSD Green is sufficient for 10 units 
of normal and thin layered spills, while 1 unit 
for 2-4 units of heavy and thick layered 
contamination. The application provides 
quicker and easier performance when the 
coarse part of fuel and oil spills is taken via 
a pump. 
 
Safety Measures: 
Avoid from long-term contact with skin. Do 
not bring into contact with eyes or ingest the 
product. 
 
Packages: 25 and 210 liter plastic barrels. 
 
 
Appearance: Colorless liquid. 
 
Specific Weight: 1,0 g/cm3 ( at 20 ºC ) 
 
pH: 6,5 - 7 
 
Flashing Point: N/A 
 
Corrosive Effect: N/A 


