
 

 

REM-25 
ПРЕПАРАТ НА ВОДНА ОСНОВА ЗА 
ПОЧИСТВАНЕ НА ТЕЖКИ МАСЛА И 
УТАЙКИ  
 
Приложение: 
REM-25 е некорозионен химичен продукт 
на водна основа, който е изключително 
ефективен при премахване на тежки 
замърсявания от нефтопродукти, в 
следствие експлоатация и ремонт в 
машинни отделения, жилищни постройки, 
товарни и баластни танкове.  
RЕМ-25 не съдържа токсични химикали, 
разтворители и вредни съставки. 
Гарантира опазването на околната среда 
и се прилага лесно, благодарение на 
биоразграждащите си  свойства. 
Препаратът е ефикасен при премахване 
на силни маслени натрупвания от фурни 
и лабораторни камини. 
 
Ползи и качества: 
� 100% разтворим във вода 
� Не съдържа разяждащи съставки. 

Безопасен за употреба върху  метални 
повърхности   

� Незапалим 
� Безопасно приложение във вътрешни 

пространства  
� Подходящ за ежедневно почистване 

на машинни отделения 
� Безопасно приложение при 

ултразвуково почистване           
� IMO-сертифициран 
 
Употреба: 
1) Общо приложение: Препаратът може 
да се нанесе с четка, парцал или чрез 
напръскване. Върху силни замърсявания 
се прилага директно, а при нормални и 
леки замърсявания се разтваря във вода 
в съотношение 1/1, и между ½ или 1/5. 
Разтваря се във вода в съотношение 1/20 
при ежедневно почистване на жилищни 
помещения, както и почистване на 
машинни отделения с парцали. 
Препаратът е по-ефикасен при 
разтваряне в гореща вода.  
 
 

REM-25 
WATER-BASED HEAVY OIL AND 
RESIDUE CLEANER 
 
 
Area of Use: 
Rem-25 is non-corrosive water-based 
chemical product that is highly efficient for 
removal of heavy oil and residues arising 
out of long-use, repair and maintenance on 
surfaces such as engine rooms, ship 
boards, residential structures, and cargo 
and ballast tanks. Rem-25 does not contain 
toxic chemicals, solvents or hazardous 
components, whilst ensuring an 
environmental- and user-friendly cleaning 
thanks to its bio-degradable properties. The 
product is also ideal to remove strong oil 
deposits on stoves and hood fumes. 
 
 
 
Use Qualities and Benefits: 
� 100% soluble in water 
� Doesn’t contain caustic; safely used on 

precision cast metals. 
� Non-inflammable 
� Safe manual applications in indoor areas 
� Ideal for daily maintenance of engine 

rooms 
� Safe application for ultrasonic cleaning 
� IMO-certified 
 
 
 
 
Usage: 
1) General Application: The product may 
be applied via manual brushing, mopping 
and injection methods. It may be applied on 
strong residues directly or by diluting with 
water at a rate of 1/1, while between ½ or 1-
5 on normal and weak residues. It is diluted 
with water at a rate of 1/20 during daily 
maintenance and mopping of engine rooms. 
The use accompanied by hot water provides 
a more efficient application. For stove and 
hood fume cleaning the product is applied 
with a water dilution of 1/1. 
 
 



 

 

 
При почистване на печки и лабораторни 
камини, препаратът се разтваря с вода в 
съотношение 1/1.  
 
2) Почистване на танкове: Дозировката 
е между 1 и 5 литра за всяко измиване 
при отстраняване на минерални и 
огранични леки масла при инжекционен и  
циркулационен метод. Гореща 
циркулация за 6-8 часа е достатъчна за 
почистване.  
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: 
При употреба използвайте защитни 
очила и ръкавици. Препаратът е отровен. 
Не го поглъщайте. Ако това се случи, 
консултирайте се с лекар. Избягвайте 
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 
 
Външен вид : Розова течност 
 
Специфично тегло: 1,00 g/cm3 (20ºC) 
 
pH: 12-13 
 
Точка на възпламеняване : N/A 
 
Корозионен ефект : Не използвайте 
върху алуминий 

 
 
 
 
 
 

 
2) Tank cleaning: The dose varies between 
1-5 liters during each washing line for 
removal of mineral and organic light oils with 
circulation and injection methods. Hot water 
circulation for 6-8 hours is enough for 
cleaning. 
 
Tank washing recommendations are 
basic and may vary depending on the 
tank capacity, qualities of the goods 
transported and following the goods as 
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 with water and 
soap. In case of contact with eye, rinse with 
water. Consult a doctor if necessary. 
 
Packages: Plastic barrels of 25 and 210 
liters. 
 
Appearance: Pink liquid. 
 
Specific Weight: 1,00 g/cm3 ( at 20 ºC ) 
 
pH: 12-13 
 
Flashing Point: N/A 
 
Corrosive Effect: Don’t apply on aluminum 
 


