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���ن�ن ا�ن �ر�ت ا��خار ��ویت �  د.با��ی  و ...، �نا� گاز، ��ت ، ��رو���ی ���یایی  �ورد  نیاز �نا� �یایی

���ن ��ند�ی �یایی ا�ان  ��ت تباد ل ���  
و �و��ه ا�ن �ر�ت آماد�ی  وا�د ����قات را دارد. و ار�قا  ع�وم ���و�   ا

گان فعا� روی ��آورده دارد  کالت ���یایی �نا� ��ت�ف � �ورت را� ده و � ��ت ��و�ی ���یایی واردا�ی و ��

 �ورت � ��� رسا�دن �طا�عات، ��آورده   �وق را با �مانت  �و�ید و �� �ماید.
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 فهرست مطالب
 محصوالت مصرفی دیگ بخار

 شماره صفحه Unitorمعادل  واحد شرح پاك کوشش کار

B.W.T P204 
تنظیم قلیاییت آب دیگ بخار و 

کننده، کنترل هاي خنکسیستم
 رسوب و خوردگی

 Alkalinity Control 1 لیتر

B.W.T P208  ضد رسوب و خوردگی، منعقد کننده
 رسوبات آب دیگ بخار

 Boiler Coagulant 3 لیتر

B.W.T P212  ضد رسوب، ضد خوردگی و منعقد
 دیگ بخارکننده رسوبات 

 Liquitreat 4 لیتر

B.W.T P215  پودر ضد رسوب، ضد خورنده و منعقد
 کننده رسوبات دیگ بخار

 Combitreat 6 کیلوگرم

B.W.T P219 

از بین برنده اکسیژن محلول در آب، 
 هاي بخارمناسب براي دیگ

 Cat Sulphite 8 کیلوگرم

B.W.T P227 لیتر Oxygen Scavenger 
Plus 

9 

B.W.T P234 لیتر Oxygen Control 10 

B.W.T P244 هايدیگ کننده سختی آب در کنترل 
 بخار

 Hardness Control 11 کیلوگرم

B.W.T P251 
ضد خوردگی بخار آب کندانس شده 

 بعد از دیگ بخار
 Condensate Control 13 لیتر

B.W.T P260 ضد رسوب و ضد خوردگی 
 هاي حرارتیکنشیرینآب

 Vaptreat 15 لیتر
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 هاي خنک کننده بستهمحصوالت مصرفی سیستم

 پاك کوشش کار شرح واحد unitorمعادل  شماره صفحه

16 Rocor NB 
Liquid 

 لیتر
کننده ضد خوردگی آب خنک

هاي بسته دیزل ژنراتور و سیستم
 موتورها

C.W.T P325 

18 Dieselguard NB کیلوگرم 
کننده ضد خوردگی آب خنک

هاي بسته دیزل ژنراتور و سیستم
 موتورها

C.W.T P330 

20 Bioguard لیتر 

کننده حسکش و بیمیکروب
ها و آبزیان ریز دریا جهت صدف

جلوگیري از چسبندگی آنها به 
 شونده با آب دریاهاي خنکلوله

C.W.T P342 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 
 
   IV 
 

 محصوالت افزودنی به سوخت

 کار پاك کوشش شرح واحد Unitotrمعادل  شماره صفحه

21 Fuelcare لیتر 
کننده و ضد رسوب یکنواخت

 F.O.T P405 هاي سنگینسوخت

22 Valvecare لیتر 
باالبردن راندمان سوخت و جلوگیري 

 F.O.T P423 از خوردگی ناشی از فلزات سنگین

24 Dual Purpose Plus لیتر 
جلوگیري از تجمع لجن در سوخت و 

هاي سنگین سوخت سازيیکنواخت
 جلوگیري از خوردگی اسیديو 

F.O.T P437 

25 Gamabreak لیتر 

جلوگیري از تشکیل لجن، یکنواخت 
کردن سوخت، جلوگیري از خوردگی 

 و خنثی کردن اسید
F.O.T P465 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 
 
   V 
 

 کلینرها

 شماره صفحه Unitorمعادل  واحد شرح پاك کوشش کار

CP-101 
کننده سطوح چرب بدون پاك

 Cleanbreak 26 لیتر دترجنت

CP-104 لیتر کننده دترجنتی پایه آبیپاك Uni-wash 27 

CP-106 لیتر کننده قلیایی دترجنتیپاك Aquabreak 28 

CP-108 
کننده دترجنتی قوي بدون پاك

 خاصیت قلیایی
 Aquabreak PX 29 لیتر

CP-110 31 --- لیتر کننده قوي و دترجنتی پایه الکلیپاك 

CP-112 
کننده قلیایی مناسب سطوح پاك

 چرب
 Fore & Aft 32 لیتر

CP-117 
دترجنتی براي  -کننده حاللیپاك

 موتورخانه و عرشه
 Coldwash HD 33 لیتر

CP-120 
 دترجنتی خنک -کننده حاللیپاك

 هاي هواییکننده
 Air Cooler Cleaner 34 لیتر

CP-120 plus 
 دترجنتی خنک -کننده حاللیپاك

 هوایی و توربوشارژرهاهاي کننده
 ACC Plus 36 لیتر

CP-122 38 --- لیتر هاي توربوشارژرکننده حاللی پرهپاك 

CP-124 
اي هکننده دترجنتی پایه آبی پرهپاك

 توربوشارژر
 39 --- لیتر

CP-126 40 --- کیلوگرم هاي توربوشارژرپره کننده پودريپاك 



 
 

  

 
 
   VI 
 

CP-131 
 -کننده قوي پایه آبی قلیاییپاك

 دترجنتی
 Aquatuff 41 لیتر

CP-135 
کننده حاللی مخازن سوخت و پاك

 روغن
 Seaclean 42 لیتر

CP-138 
کننده قوي خنثی و دترجنتی پاك

 مخازن سوخت و روغن
 Unipol 43 لیتر

CP-141 لیتر زداي اسیدي قوي پره و سطوحرسوب Disclean 44 

CP-146 لیتر زدا و زنگبر قوي سطوح آهنیرسوب Metalbrite HD 45 

CP-155 
کننده حاللی قوي و زایل کننده پاك
 هاي نفتیلکه

 Seacae OSD 46 لیتر

CP-175 لیتر کننده دترجنتی پایه آبیپاك Enviroclean 48 

CP-180 لیتر به روش میکروبی برنده آلودگیاز بین Gamazym Toilet 
Descalar 50 

Descaler liquid 
زداي مبدل حرارتی، زدا و زنگرسوب

 و کندانسور و دیگ بخار
 Descaling liquid 51 لیتر

Descaler powder 
زداي کلیه قطعات زدا و زنگرسوب
 فلزي

 Descalex 53 کیلوگرم

Carbon Remover لیتر زداي قويکربن Carbon Remover 54 

Carbon Clean 55 ---- لیتر کربن زداي حاللی 

Electro quicksolv 
تمیزکننده قطعات الکترونیکی و 

 الکتریکی
 Electrosolve 56 لیتر

Electro Solv 
تمیزکننده قطعات الکترونیکی و 

 الکتریکی
 57 --- لیتر

Electroclean 
تمیزکننده قطعات الکترونیکی و 

 الکتریکی
 Electrosolve-E 58 لیتر
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Soot Remover 
Powder 

برنده دوده حاصل از احتراق از بین
 در دودکش سوخت

 Soot Remover 59 لیتر

Soot Remover 
Liquid 

برنده دوده حاصل از احتراق از بین
 سوخت در دودکش

 Soot Remover کیلوگرم
Liquid 61 

Hand Cleaner 
Cream 

کننده دست آلوده به روغن بدون پاك
 نیاز به آب

 Natural Hand کیلوگرم
Cleaner 63 

Hand Cleaner 
Liquid 

دست آلوده به روغن بدون  کنندهپاك
 نیاز به آب

 Natural Hand لیتر
Cleaner 64 

CP-261 
کننده قلیایی پایه آبی جهت پاك

 مخازن مواد غذایی
 Alkleen Liquid 65 لیتر

CP-280 لیتر ها و بیلجکننده حاللی تانکپاك Tankleen 68 

 

 

 سایر محصوالت

 صفحهشماره  Unitorمعادل  واحد شرح پاك کوشش کار

 خنثی کننده اسید
ماده قلیایی جهت استفاده بعد از 

 شستشو اسیدي و رسوب زدایی
 --- لیتر

68 

 خمیر آب یاب
جهت شناسایی آب داخل مواد نفتی و 

 هااندازه گیري سطح آب تانک

 --- تیوب
69 

 کیت جمع آوري نفت
جهت جذب مواد نفتی روي آب و 

 سطوح

 --- ست
70 
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B.W.T  P204  
(Unitor:Alkalinity Control) 

 

B.W.T P204 هاي بخار باشد. این فرآورده مانع از خوردگی در دیگهاي بخار میمحلول غلیظ قلیایی و مناسب براي دیگ
ر آب در این حالت رسوبات با زی کند.می  از تشکیل لجن چسبنده ممانعت وگردد و رسوبات سخت را به ترکیبات نرم تبدیل می

ها خنثی کردن اسیدهاي ناشی از شویندهآب دیگ بخار و  pHتنظیم از دیگر مزایاي این فرآورده  رود.زدن به راحتی از بین می
 باشد.می 2COو گازهاي محلول در آب مانند 

 

 ها:ویژگی
 زیرآب زدنکنترل رسوبات نمکی و کمک به خروج امالح منیزیم و کلسیم با  •
 هاي مورد نیاز دیگ بخارقابلیت ترکیب شدن با دیگر فرآورده •
 آب دیگ بخار pHکننده تنظیم •
 هاي بخار فشار پایین و باالقابل استفاده در دیگ •

 

 خصوصیات فیزیکی: 
 رنگوضعیت ظاهري: مایع شفاف و بی

 3/1چگالی ویژه: 
pH 12): %1(محلول 

 مینیوم، روي، منیزیم و قلع اثر دارد. اثر بر فلزات: این فرآورده روي آلو
 اثر بر الستیک و پالستیک: اثري روي الستیک و پالستیک ندارد.

 

 روش مصرف: 
گردد. این میزان بر اساس و براساس آزمایش آب ورودي تعیین می p-Alkalinityبر اساس تست  B.W.T P204میزان مصرف 

است که افزودن  ppm200-100بین  p-Alkalinityبهترین میزان براي دیگ بخار دستیابی به  فشار و نوع بویلر متغیر است.
 دهد.افزایش می ppm 100  را به p-Alkalinityلیتر آب  1000لیتر از این فرآورده در میلی 225

 است.اده شده د نشان p-Alkalinityاساس فشار دیگ بخار و  بر صفحه بعددر جدول  B.W.T P204میزان مصرف تقریبی 
متفاوت خواهد بود. کنترل تجربه  قابل ذکر است که میزان مصرف این فرآورده بر اساس نوع دیگ بخار، اطالعات سازندگان و

 ساعت بعد از افزودن فرآورده به دیگ بخار انجام گیرد. 6تا  3تست آلکالینیتی باید 
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 )bar(فشار دیگ بخار            

 P-Alkalinityمیزان 
18< 31-18 42-31 60-42 

50-0 340 340 225 110 

 مناسب 110 225 225 100-50

 مناسب 110 110 150-100
کاهش میزان 

 مصرف

 مناسب مناسب 300-150
کاهش میزان 

 مصرف
کاهش میزان 

 مصرف

 

اید از یک گیري همواره بگیري جهت تست میزان آلکالینتی باید به صورت روزانه انجام گیرد. به یاد داشته باشید که نمونهنمونه
 قسمت معین انجام گیرد و مراحل آن یکسان باشد تا نتایج حاصل قابل بررسی و مقایسه با یکدیگر باشد.

  هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده
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B.W.T  P208 

(Unitor: Boiler Coagulant) 
 

B.W.T P208 استفاده از این فرآورده از تشکیل رسوبات باشدمیپایه مواد آلی و داراي خواص ضد کف  اي ویسکوز، برفرآورده .
ا زیر ببنابراین  کندناك در دیگ بخار جلوگیري کرده و آنها را به صورت ذرات کوچک و معلق پراکنده تبدیل میبو لجن چس

نعقدکننده در آلودگی کم ذرات کوچک روغن در آب دیگ بخار نیز کاربرد شود. به عنوان مآب زدن لجن به راحتی خارج می
 هاي دیگر الزم است.دارد. اگر آلودگی روغن در آب زیاد باشد تمیز کردن با روش

 

 ها:ویژگی
 غیر آتشگیر •
 قابل استفاده آسان •
 جلوگیري از تشکیل لجن چسبناك در دیگ بخار •
 آلودگی) در آب دیگ بخار منعقد کننده ذرات روغن (در صورت کم بودن •

 

 خصوصیات فیزیکی: 
 ايوضعیت ظاهري: مایع ویسکوز قهوه

 2/1چگالی ویژه: 
pH  :(خالص)5/8 

 اثر بر فلزات: اثر سوء ندارد.
 اثر بر الستیک و پالستیک: اثري ندارد.

 
 

 روش مصرف: 
است. میزان اولیه مصرف  by-pass pot feederتزریق مستقیم به دیگ بخار از طریق  B.W.T P208بهترین روش استفاده از 

لیتربه صورت روزانه براي هر تن ظرفیت دیگ بخار است. این میزان بر اساس میزان رسوب و تجربیات گذشته قابل میلی 250
 قابل استفاده با بسیاري B.W.T P208 رسوبات الزم است. کاهش و یا افزایش است. زیر آب زدن به صورت روزانه جهت حذف

 .نمود توان همزمان با آنها از آن استفادهبوده و میهاي مورد نیاز براي آب دیگ بخار فرآورده

 هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده
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B.W.T P212 

(Unitor: Liquitreat) 

B.W.T P212 باشد. این فرآورده از تشکیل رسوب سخت بر روي جدار و هاي بخار میاي منحصر به فرد براي دیگفرآورده
همچنین اکسیژن محلول در آب را از بین برده و سطوح دیگ بخار را از خوردگی محافظت  کرده وهاي دیگ بخار جلوگیري لوله
هاي کلسیم و منیزیم و عمل کردن به عنوان ضد کف از دیگر مزایاي استفاده از این کند. کنترل سختی ناشی از وجود یونمی

 بار است. 30هاي بخار تا فشار مناسب براي دیگ و آیدبه شمار میفرآورده 
 

 ها:ویژگی
 حذف سختی آب، اکسیژن محلول در آب و جلوگیري از تشکیل رسوبات سخت •
 کنترل سختی وجلوگیري از خوردگی  •
 دیگ بخار pHتنظیم  •
 باال رفتن راندمان دیگ بخار •

 

 خصوصیات فیزیکی:
 رنگوضعیت ظاهري: مایع بی

 1/1چگالی ویژه: 
pH )1% :(12 

 اثر بر فلزات: این فرآورده بر روي فلزات آلومینیوم، روي، قلع و آهن گالوانیزه اثر دارد.
 اثر بر الستیک و پالستیک: اثر سوء ندارد.

 
 

 روش مصرف: 
لیتر به ازاي هر تن آب دیگ  2تا  1بستگی به آلکالینیتی آب دارد. میزان مصرف اولیه این فرآورده  B.W.T P212میزان مصرف 

بهترین روش استفاده به طور مداوم  است.لیتر براي هر تن آب دیگ بخار به صورت روزانه الزم میلی 80تا  50بخار است و حدود 
زان مصرف فرآورده بر اساس هر ارائه شده میر جدول د .نمودتوان استفاده نیز میها است و از سایر روش metering pumpبا 

 نشان داده شده است. 3CaCOبر حسب   Alkalinity-pاز  ppm 200دیگ بخار دستیابی به آب تن حجم 
 

 p-Alkalinity 0 50 100 150 350تا  200 350

 Dose/ton 4/2 8/1 2/1 6/0 0 زیر آب زدن

 

 3/8کندانس بین  pHو  ppm200، حداکثر میزان کلرید 300تا  100بین  p-Alkalinityمیزان هنگام استفاده از این فرآوده 
و  pHاز کاغذ  pHو   ایدکلر گیرياندازه از قرص یداکلرگیري میزان آلکالینیتی از تست کیت آلکالینیتی، براي اندازهباشد.  9تا 
گیري جهت تست میزان آلکالینیتی باید به صورت روزانه انجام گیرد. به یاد داشته باشید که نمونه متر استفاده گردد.pHیا 
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گیري همواره باید از یک قسمت معین انجام گیرد و مراحل آن یکسان باشد تا نتایج حاصل قابل بررسی و مقایسه با یکدیگر نمونه
 باشد.

 م کار با آن استفاده از وسایل ایمنی فردي و رعایت نکات ایمنی ضروري است. احتیاط: این فرآورده خاصیت قلیایی دارد. هنگا

 هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده
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B.W.T  P215 

(Unitor: Combitreat) 

B.W.T P215 بخار فشار پایین (تاهاي اي پودري و قلیایی قابل استفاده در دیگفرآورده bar 16 است. مواد تشکیل دهنده (
اي هگردد. همچنین از رسوب نمکهاي سخت واکنش داده و با تشکیل کمپلکس مانع از ایجاد رسوب میآن به طور مؤثر با نمک

ت معلق و پراکنده کند. این فرآورده مواد جامد موجود در دیگ بخار را به ذراکلسیم و منیزیم در دیگ بخار نیز جلوگیري می
با دارا بودن خاصیت قلیایی مانع از خوردگی  لجن تشکیل شده از دیگ بخار خارج می گردد.که با زیرآب زدن  کندمیتبدیل 

 شود.می ياسید
 

 ها:ویژگی
 جلوگیري از تشکیل رسوبات سخت •
 باال بردن کارآیی دیگ بخار •
 کننده قلیاییتکنترل •
 جلوگیري از خوردگی اسیدي •

 

 خصوصیات فیزیکی:
 اي رنگپودر قهوهوضعیت ظاهري: 

 2/2چگالی ویژه: 
pH )1% :(5/10 

 اثر بر فلزات: این فرآورده بر روي فلزات آلومینیوم، روي، قلع و آهن گالوانیزه اثر دارد.     
 اثر بر الستیک و پالستیک: اثر سوء ندارد.

 
 

 روش مصرف: 
اولیه مصرف است. میزان  by-pass pot feederتزریق مستقیم به دیگ بخار از طریق  B.W.T P215بهترین روش استفاده از 

تقریباً به  آلکالینیتی-pلیتر ظرفیت دیگ بخار است. با افزودن این میزان  1000به ازاي هر  B.W.T P215گرم از  450تا  350
است. در  ppm 300-150به میزان  3CaCOس بر اسا alkalinity-p شود. میزان حداقل و حداکثرحاصل می ppm 200میزان 

 مناسب ارائه شده است. آلکالینیتی -pبه براي دستیابی  B.W.T P215جدول زیر میزان مصرف 
 

400-350 300-200 150 100 50 0 p-Alkalinity 

 میزان مصرف 4/0 3/0 2/0 1/0 0 زیرآب زدن
)kg/1000 liters( 

 

 باشد.  9تا  3/8کندانس بین  pHو  ppm200باید حداکثر  ایدکلرهنگام استفاده از این فرآورده میزان 



 
 

  

 
 
   ۷ 
 

اید براي سنجش میزان کلراید متر و قرص کلرpHو یا  pHاز کاغذ  pHلکالینیتی از تست کیت آلکالینیتی، آ-pگیري براي اندازه
باید به صورت روزانه انجام گیرد. به یاد داشته باشید  ایدو میزان کلر pHگیري جهت تست میزان آلکالینیتی، نمونه استفاده گردد.

گیري همواره باید از یک قسمت معین انجام گیرد و مراحل آن یکسان باشد تا نتایج حاصل قابل بررسی و مقایسه با که نمونه
 یکدیگر باشد.

B.W.T P215 توان همزمان با آنها از آن استفاده می هاي مورد نیاز براي آب دیگ بخار بوده وقابل استفاده با بسیاري فرآورده
 کرد.

 هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده

  



 
 

  

 
 
   ۸ 
 

B.W.T  P219 

(Unitor: Cat sulphite) 

B.W.T P219 پایین بوده و باعث هاي بخار فشار اي جامد با قدرت واکنش سریع با اکسیژن محلول در آب در دیگفرآورده
یست شود. کاتالاکسیژن محافظت میناشی از دیگ بخار در برابر خوردگی ، با حذف اکسیژن گردد.حذف اکسیژن محلول در آب می

 دهد. همراه با این فرآورده به سرعت با اکسیژن ترکیب شده و سدیم سولفات را تشکیل می
 

 ها:ویژگی
 اکسیژن در دیگ بخارجلوگیري از ایجاد خوردندگی توسط  •
 حذف سریع اکسیژن •
 قابل استفاده در دماي پایین •
 با صرفه اقتصادي و کاربرد آسان •

 

 خصوصیات فیزیکی: 
 رنگ سفیدوضعیت ظاهري: پودر 

 2/2چگالی ویژه: 
pH )1% :(5 

 بر روي فلزات آلومینیوم، روي، قلع و آهن گالوانیزه اثر دارد. محلول غلیظ این فرآوردهاثر بر فلزات:      
 .اثر بر الستیک و پالستیک: اثر سوء ندارد

 باشد.ها مناسب نمیها و الكهاي سیلیکات روي و بسیاري از رنگبراي پوشش
 

 روش مصرف: 
B.W.T P219 شود. به دلیل داشتن خاصیت اسیدي در صورت دیگ بخار به سیستم وارد افزودنی هاي باید جدا از سایر فرآورده

گی میزان مصرف این فرآورده بست کند.گردد، کاتالیست رسوب میهاي قلیایی که به سیستم تزریق میمخلوط شدن با فرآورده
میزان مصرف باید به  قسمت اکسیژن مورد نیاز است. یک براي حذف B.W.T P219قسمت از  10به شرایط دیگ بخار دارد. 

 B.W.T P219بهترین حالت مصرف آن تزریق مداوم  باشد.  ppm 50-20 اي تنظیم گردد که مقدار سولفیت در دیگ بخارهگون
نیز قابل قبول است. بهتر است فرآورده به صورت  dosing potافزودن با  ،از طریق پمپ تزریق به میزان محاسبه شده است

زمانی که دیگ بخار براي مدت زمان زیادي بدون استفاده بوده است، بهتر است مقدار سولفیت  مستقیم به دیگ بخار اضافه نگردد.
گیري نهنمو گیري میزان سولفیت از تست کیت سولفیت استفاده نمایید.براي اندزه تنظیم گردد. ppm 200-100در ابتدا بین 

ن گیري همواره باید از یک قسمت معیشته باشید که نمونهجهت تست میزان سولفیت باید به صورت روزانه انجام گیرد. به یاد دا
 انجام گیرد و مراحل آن یکسان باشد تا نتایج حاصل قابل بررسی و مقایسه با یکدیگر باشد.

و مواد قلیایی نگه دارید. در مکان خشک نگهداري شود  اکسید کنندهاین فرآورده اسیدیته کمی دارد. آن را دور از مواد  احتیاط:
 ظرف را بعد از استفاده محکم ببندید. و در

 هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده



 
 

  

 
 
   ۹ 
 

B.W.T P227 

(Unitor: Oxygen Scavenger Plus) 
 

B.W.T P227 باشد. هاي بخار میدیگ اي متشکل از مواد آلی و محلول در آب جهت حذف اکسیژن محلول در آب درفرآورده
این فرآوده با خاصیت کاتالیزوري خود به سرعت با اکسیژن محلول در آب ترکیب شده و با حذف اکسیژن و ایجاد الیه محافظ 

گردد. به دلیل فرار بودن این فرآورده به راحتی در کل سطوح دیگ بخار توزیع شده و به جلوگیري مگنتیت مانع از خوردگی می
 نآقابل استفاده در تمام انواع دیگ بخار است. استفاده از کند. این فرآورده ر برگشتی و بخار نیز کمک میوسط بخااز خوردگی ت

 هیچگونه باقیمانده جامدي ندارد.
 

 ها:ویژگی
 محلول در آب  •
 کننده اسید در سیستم کندانسو خنثی فرار •
 هاي بخار در برابر خوردگی ناشی از اکسیژن محافظ دیگ •
 الیه محافظ در برابر خوردگی ایجاد •
 عملکرد سریع به دلیل دارا بودن خاصیت کاتالیزوري •
 قابل استفاده در تمام  انواع دیگ بخار •

 

 خصوصیات فیزیکی : 
 وضعیت ظاهري: مایع زرد و شفاف

 1چگالی ویژه: 
pH  :(خالص)11 

 61): باالتر از Coنقطه فالش (
 آلومینیوم، مس و برنج اثر دارد.اثر بر فلزات: این فرآورده بر فلزات 

 اثر بر الستیک و پالستیک: اثري ندارد.
 

 روش مصرف: 
در  DEHAبه میزان آب ورودي دیگ بخار و دماي آب بستگی دارد. میزان مصرف بر  اساس میزان  B.W.T P227میزان مصرف 

 میزان مطلوب است. ppm 30/0- 09/0بین  DEHAآب کندانس است. مقدار 

گیري همواره باید از یک نمونه  باید به صورت روزانه انجام گیرد. به یاد داشته باشید که DEHAگیري جهت تست میزان نمونه   
 قسمت معین انجام گیرد و مراحل آن یکسان باشد تا نتایج حاصل قابل بررسی و مقایسه با یکدیگر باشد.

 هاي شیمیایی ضروري است.استفاده از فرآوردهتذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از 

 



 
 

  

 
 
   ۱۰ 
 

B.W.T P234 

(Unitor: Oxygen Control) 

B.W.T P234 گردد. حذف اکسیژن به منظور جلوگیري از هاي بخار استفاده میجهت حذف سریع اکسیژن آزاد در آب دیگ
) واکنش داده و آن را به حالت 3O2eFهاي بخار ضروري است. این فرآورده همچنین با اکسید آهن (ایجاد خوردگی در دیگ

هاي بخار از هاي دیگکند. با حذف اکسیژن و ایجاد یک الیه محافظ در لولهمغناطیسی غیر خورنده سیاه رنگ تبدیل می
باشد و هیچگونه مواد جامدي از خود به جاي هاي بخار میگردد. این فرآورده قابل استفاده در انواع دیگخوردگی جلوگیري می

 گذارد.نمی
 

 ها:ویژگی
 قابلیت استفاده آسان و سریع •
 هاي بخار در برابر خوردگی ناشی از اکسیژن محافظ دیگ •
 ایجاد الیه محافظ در برابر خوردگی •
 عملکرد سریع به دلیل دارا بودن خاصیت کاتالیزوري •

 

 خصوصیات فیزیکی : 
 رنگ و شفافوضعیت ظاهري: مایع بی

 1چگالی ویژه: 
pH )1% :(10 

 اثر بر فلزات: این فرآورده بر فلزات آلومینیوم، مس و برنج اثر دارد.
 اثر بر الستیک و پالستیک: اثري ندارد.

 

 روش مصرف: 
در آب ورودي است. با مصرف این فرآورده میزان هیدرازین بعد از  بر اساس میزان اکسیژن موجودB.W.T P234 میزان مصرف 

براي دستیابی به نتایج مطلوب، بهتر  گردد.می   باشد که بر اساس شرایط دیگ بخار تعیین ppm2/0-05/0گیري باید بین اندازه
 ده به صورت مداوم از طریق خطوط خوراك دیگ بخار به آن اضافه گردد.راست فرآو

د از یک واره بایگیري همبه یاد داشته باشید که نمونهگیري جهت تست میزان هیدرازین باید به صورت روزانه انجام گیرد. نمونه
 قسمت معین انجام گیرد و مراحل آن یکسان باشد تا نتایج حاصل قابل بررسی و مقایسه با یکدیگر باشد.

از تماس با چشم و پوست  توجه شود.فردي این فرآورده حاوي مواد سمی است. هنگام کار با آن به موارد ایمنی احتیاط: 
 . خودداري گردد و مسائل تنفسی نیز رعایت شود

 هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده

 



 
 

  

 
 
   ۱۱ 
 

B.W.T P244 

(Unitor: Hardness Control) 
 

B.W.T P244 باشد و براي کاهش سختی آب و کنترل رسوبات در دیگ کننده سختی با قابلیت انحالل باال در آب میکنترل
کند هاي کلسیم را به لجن نرم تبدیل میبا دارا بودن خواص ویژه، رسوبات سخت نمکB.W.T P244 گردد. بخار استفاه می

 دارد.خارج کرد. هم چنین میزان فسفات در آب دیگ بخار را ثابت نگه میبه راحتی توان آن را که با زیرآب زدن می
 

 ها:ویژگی
 قابلیت انحالل در آب •
 غیر چسبنده و حذف آنها با زیرآب زدنتبدیل رسوبات کلسیم به شکل نرم و  •
 مناسب براي تمام انواع دیگ بخار •
 عدم تأثیر بر قلیاییت سیستم •
 مقرون به صرفه  •
 قابل استفاده آسان •

 

 خصوصیات فیزیکی:
 وضعیت ظاهري: پودر سفید

pH )1% :(7 
 اثر بر فلزات: ندارد.

 اثر بر الستیک و پالستیک: ندارد.
 

 روش مصرف: 
درجه  50به دیگ بخار تزریق شود. قبل از استفاده پودر باید در آب گرم ( by-passبراي دستیابی به بهترین نتایج از طریق 

 قسمت بخار آب کندانس شده اضافه گردد. 20به  1سانتیگراد) و با نسبت 
بخار باید در نظر گرفته شود تا مقدار هاي بخار متعدد دارند، خطوط خوراك جداگانه براي هر دیگ هایی که دیگدر مورد سیستم

 ppmمیزان مصرف فرآورده بر اساس فشار دیگ بخار و میزان  صفحه بعد در جدول  مناسب از ماده به هر کدام وارد گردد.
 فسفات نشان داده شده است.

قسمت  گیري همواره باید از یکشود. به یاد داشته باشید که نمونهگیري میمیزان فسفات با استفاده از تست کیت فسفات اندازه
 معین انجام گیرد و مراحل آن یکسان باشد تا نتایج حاصل قابل بررسی و مقایسه با یکدیگر باشد.

 

 



 
 

  

 
 
   ۱۲ 
 

 ppm بر حسب )4PO( مقدار فسفات

 0-20 20-30 30-40 40-50 50-70 70بیشتر از 
 مقدار فسفات

)ppm( 
فشار دیگ 

 )barبخار (

کاهش  %25
 میزان مصرف

 مناسب مناسب مناسب
افزایش  %25

 مصرف
افزایش  %25

 مصرف
 18کمتر از  70-30

کاهش  %25
 میزان مصرف

 مناسب مناسب مناسب
افزایش  %25

 مصرف
افزایش  %25

 مصرف
70-30 31-18 

کاهش  %25
 میزان مصرف

کاهش  %25
 میزان مصرف

 مناسب مناسب مناسب
افزایش  %25

 مصرف
50-20 42-31 

 

 هاي شیمیایی ضروري است.اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآوردهتذکر: مطالعه برگه 

  



 
 

  

 
 
   ۱۳ 
 

B.W.T P251 

(Unitor: Condensate Control) 
 

B.W.T P251 اي جهت افزودن به دیگ بخار براي جلوگیري از خورندگی بخار برگشتی است. کنترل بخار برگشتی براي فرآورده
 گردد. خوردگیمیدر آن تمام مراحل دیگ بخار ضروري است. اگر سیستم بخار برگشتی محافظت نشود، باعث ایجاد خوردگی 

آن کارایی دیگ بخار و در نهایت باعث از کار افتادن  کاهش ،ایجاد شده باعث برگشت آهن به دیگ بخار، ایجاد رسوب در آن
تر و عاري از مواد محلول در آب  است. هر چه بخار برگشتی خالص 2COشود . از گازهایی که باعث این خوردگی میگرددیم

  خورنده باشد، کارآیی دیگ بخار بیشتر و مصرف انرژي کمتر خواهد بود.
 B.W.T P251رود. می   کنترل کننده مناسب به شمار  ،با خاصیت قلیایی و نداشتن مواد جامدمواد به کار رفته در این فرآورده 

شود. این ماده قبل از بخار آب کندانس شده و با ایجاد الیه بر در دیگ بخار به بخار تبدیل شده و در سراسر سیستم پخش می
 .کندگی جلوگیري میهاي اسیدي از خوردو یون 2COروي لوله و حذف 

 

 ها:ویژگی
 قابل کاربري آسان •
 کننده اسید در سیستم بخار برگشتیخنثی •
 هاي بخار با تمام فشارهاقابل استفاده در دیگ •
 قابل تبخیر شدن و انتقال با بخار آب و قابل بازیابی •
 کاربري آسان •

 

 مشخصات فیزیکی: 
 رنگو بی وضعیت ظاهري: مایع شفاف

 9/0چگالی ویژه: 
pH )1% :(11 

 فلزات: بر فلزات آلومینیوم، برنج، مس و آلیاژهاي آن اثر دارد. اثر بر
 اثر سوء ندارد.اثر بر الستیک و پالستیک: 

 
 روش مصرف: 

 3/8-2/9بین  pHبه شرایط دیگ بخار و آب ورودي بستگی دارد. شرایط بخار برگشتی باید در  B.W.T P251میزان مصرف 
شود. متر مکعب آب به صورت روزانه استفاده می 10کیلوگرم  از این ماده براي  75/0نگه داشته شود. به طور میانگین حدود 

از بیشتر  pHافزایش داده و اگر مقدار  %25میزان مصرف فرآورده را  ،بود 3/8از کمتر pH مقدار  اگرهاي بخار براي تمام دیگ
 کاهش دهید. %25میزان مصرف فرآورده را  ،بود 2/9



 
 

  

 
 
   ۱۴ 
 

گیري همواره باید از یک قسمت به یاد داشته باشید که نمونهباید به صورت روزانه انجام گیرد.  pHگیري گیري جهت اندازهنمونه
 معین انجام گیرد و مراحل آن یکسان باشد تا نتایج حاصل قابل بررسی و مقایسه با یکدیگر باشد.

پوست خودداري شود. در صورت تماس مکان آلوده را با آب فراوان این فرآورده قلیایی است و از تماس با چشم و  احتیاط:
 شستشو داده و سریعاً به مرکز درمانی مراجعه کنید.

 هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده
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B.W.T P260 

(Unitor: Vaptreat) 

B.W.T P260  مواد رودها به کار میپلیمرها و مواد ضد کف بوده و براي کنترل کف و رسوب در تبخیرکنندهشامل ترکیبی از .
هاي موجود در آب شور ترکیب شده و مانع از چسبندگی رسوب به سطوح انتقال حرارت تشکیل دهنده این فرآورده با نمک

ز این فرآورده مواد جامد ایجاد شده در سیستم به صورت شود. با استفاده امی سیستم گردد که این امر موجب افزایش راندمانمی
 شود. معلق در آمده و با آب شور تبخیرکننده خارج می

 

 ها:ویژگی
 ها به دلیل کاهش میزان رسوبافزایش کارآیی تبخیرکننده •
 هاي دیگردارا بودن خواص ضد کف و ممانعت از انتقال کف به قسمت •
 ایمن و با صرفه اقتصادي  ،مایع غلیظ •
 با کاربري آسان  •

 

 خصوصیات فیزیکی:
 رنگوضعیت ظاهري: مایع شفاف و بی

 1/1چگالی ویژه: 
pH )1% :(9 

 اثر بر فلزات: اثري ندارد.
 ، پلی پروپیلن، تفلون و پلی اتیلن اثري ندارد.PVCاثر بر الستیک و پالستیک: این فرآورده بر روي 

 

 روش مصرف: 
B.W.T P260 رود. این مقدار به ظرفیت لیتر براي هر تن از محصوالت تقطیر شده به کار میمیلی 30تا  15 عموماً به میزان

لیتر از فرآورده میلی 600تن در روز در حدود  20بستگی دارد. به عنوان مثال براي یک تبخیرکننده با ظرفیت نیز تولید دستگاه 
گردد. براي مثال باال باید  آنقدري آب اضافه به مخزن دوزینگ اضافه شده و با آب مخلوط میدر هر روز مورد نیاز است. فرآورده 

لیتر در دقیقه است. میلی 28رعت جریان نیز براي این مثال در یک روز حدود سلیتر برسد.  40شود تا محلول به حجم حدود 
ب تقطیر آگردد و کیفیت فرآورده مانع از انتقال کف ایجاد شده هنگام کار تبخیرکننده به صفحات بعدي می  خواص ضد کف این

براي تمیزکردن رسوبات قدیمی دستگاه قبل از استفاده از این فرآورده پیشنهاد  .گرددشده نیز به صورت مطلوب حفظ می
 ردد.استفاده گ Descaler Powderکننده اسیدي گردد از پاكمی

ر مکعب بیشتر باشد؛ در این حالت سرعت تشکیل رسوب به شدت تگرم بر سانتیم 038/1دانسیته آب شور نباید از توجه: 
یابد و احتمال رسوب مواد جامد بر روي سطح یابد. با افزایش میزان دانسیته میزان مصرف فرآورده نیز افزایش میافزایش می
 شود.بیشتر می

 

 هاي شیمیایی ضروري است.اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآوردهتذکر: مطالعه برگه 



 
 

  

 
 
   ۱۶ 
 

C.W.T P325 

(Unitor: Rocor NB Liquid) 
 

C.W.T P325 ی مورد کننده بسته آبهاي خنکمایعی بر پایه ترکیبات نیتریت، بورات و مواد بازدارنده آلی است که در سیستم
ژن گردد و با حذف اکسین فرآورده فیلم اکسیدي پایدار روي سطوح فلزي تشکیل میگیرد. با استفاده از ایاستفاده قرار می

 شود.محلول در آب از خوردگی محافظت می
 

 ها:ویژگی
 تشکیل رسوبجلوگیري از  •
 جلوگیري از خوردگی اسید به دلیل داشتن خاصیت قلیایی •
 عاري از کرومات  •
 عدم تولید کف و بدون ترکیبات روغنی •
 ترکیبات ضد یخ و سیالنتسازگار با  •
 مقرون به صرفه و کاربري آسان  •

 

 خصوصیات فیزیکی : 
 رنگوضعیت ظاهري: مایع شفاف و زرد کم

 2/1چگالی ویژه: 
pH )1% :(8 

 اثر بر فلزات: بر فلزات آلومینیم و روي اثر دارد.
 اثر بر الستیک و پالستیک: اثري ندارد.

 

 روش مصرف: 
به عنوان چربیگیر  CP-135اگر سیستم به روغن آلوده است و یا رسوبات آن حذف نشده است از C.W.T P325جهت استفاده از 

 بر استفاده نمایید. سیستم را کامل شستشو داده و سپس از این فرآورده استفاده نمایید.به عنوان رسوب Descaler Powderو از 

 کنندهاز سیستم خنک باید یم و روي قبل از مصرف این فرآورده) منیزSacrificial Anodeقابل ذکر است که آندهاي فدا شونده (
 آب خارج شوند. زیرا ممکن است باعث ایجاد رسوب ناخواسته گردد.

 ppm 1000لیتر آب مقطر است که میزان نیتریت اولیه را به  1000لیتر در  13در ابتدا  C.W.T P325میزان استفاده از 
است. میزان نیتریت را با تست کیت نیتریت مقدار مناسبی  ppm2400-1400نیتریت موجود در آب بین رساند. میزان می

 کنندگان نشان داده شده است.فرآورده بر اساس نظر برخی تأمین مصرفمیزان مناسب در  ارائه شدهجدول  نید. درگیري کاندازه

 



 
 

  

 
 
   ۱۷ 
 

میزان نیتریت  0 180 360 540 720 900 1080 1260 2400-1440
)ppm( 

0 7/1 3/3 9/4 5/6 1/8 7/9 3/11 13 C.W.T P325 

(kg /1000 lit) 
 

اهده این گردد. در صورت مشآلودگی باکتریایی و اکسید شدن نیتریت و نشت مواد از سیستم نیز باعث کاهش میزان نیتریت می
 کنندگان تماس بگیرید.موارد با تأمین

و سختی آب بر اساس کربنات کلسیم   ppm 50ید موجود در آب بر اساس نظر سازندگان ماشین آالت باید کمتر از امیزان کلر
 باشد. بنابراین استفاده از آب مقطر توصیه شده است. ppm 190کمتر از 

 B.W.T P204است از و در صورتی که از این میزان کمتر  باشد 3/8-10بین  باید محلول  pHهنگام استفاده از این فرآورده 
 استفاده گردد. pHجهت باال بردن 

 هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده

 

  



 
 

  

 
 
   ۱۸ 
 

C.W.T P330 

(Unitor: Dieselguard NB) 
 

C.W.T P330 خوردگی آلی و مواد ضد رسوب است که در هاي بورات و ترکیبی از بازدارنده ،اي پودري بر پایه نیتریتفرآورده
ننده کهاي بسته آب گردشی خنککننده آب قابل استفاده است. همچنین این فرآورده در سایر سیستمهاي بسته خنکسیستم

اي ههاي بسته مانند موتورهاي دیزلی و سیستمو گرمایشی به منظور جلوگیري از گسترش رسوب و زنگ کاربرد دارد. در سیستم
 کننده کمپرسورها و سیستم گرم کننده آب قابل استفاده است.کخن

 

 ها:ویژگی
 باال بردن کارآیی موتور •
 بدون کف و بدون ترکیبات روغنی  •
 تشکیل فیلم اکسیدي روي سطح  فلز و جلوگیري از خوردگی الکترولیتی •
 و محصوالت سیالن،کاسه نمد، واشرهاي چرمی و لوله پالستیک لهاي بر پایه گلیکوسازگار با ضد یخ •
 اسیدیته آب به دلیل داشتن خاصیت قلیایی برنده از بین •
 پذیري خوب در آبانحالل •

 

 خصوصیات فیزیکی:
 وضعیت ظاهري: پودر سفید

pH )1% :(9 
 اثر بر فلزات: بر فلزات آلومینیوم و روي و اثر دارد.

 ندارد.اثر بر الستیک و پالستیک: 
 

 روش مصرف: 
زدایی و یا با رسوب Descaler Powderبر مناسب مانند اگر سیستم آلودگی دارد باید با رسوب C.W.T P330قبل از مصرف 

تمیز شده و پس از شستشوي سیستم از این فرآورده استفاده شود. این فرآورده در آب محلول  CP-117چربیگیر مناسب مانند 
لیتر آب مقطر است. این  1000کیلوگرم در  3تا  2ه برابر با آب گرم است. میزان اولیه مصرف این فرآورده و قابل رقیق شدن تا د
است. اگر  ppm2400-1000محدوده مطلوب براي میزان نیتریت کند. نیتریت را تأمین می ppm 1000مقدار میزان حداقلی 

بر اساس نظر برخی  ارائه شدهدر جدول مقدار کمی از آب است. مقدار نیتریت از مقدار حداکثر بیشتر باشد، نیاز به تخلیه
 طلوب نیتریت نشان داده شده است.فرآورده براي دستیابی به مقدار ماز قادیر مورد نیاز کنندگان مینمتأ

از آب مقطر شود باشد و بنابراین توصیه می ppm50مقدار  حداکثرموجود باید  ایدبر اساس نظر سازندگان ماشین آالت میزان کلر
 pHو  ایدکلرگیري اندازهید از قرص اگیري میزان کلرنگه داشته شود. براي اندازه 10تا  5/8محلول باید بین  pHاستفاده نمایید. 

 متر استفاده شود.pHیا  pHاز کاغذ 



 
 

  

 
 
   ۱۹ 
 

 

میزان نیتریت  0 180 360 540 720 900 1080 1260 1440 2400-1620
)ppm( 

0 0 36/0 72/0 08/1 44/1 80/1 16/2 52/2 88/2 C.W.T P330 
(kg/1000lit) 

 
باید در مقدار کافی آب کامل حل شود. سپس محلول توسط مخزن  فرآوردهمورد نیاز،  C.W.T P330بعد از تعیین مقدار 
مخلوط شود باید از کننده شود. چنانچه از مخزن انبساط استفاده میوارد سیستم خنک metering pumpانبساط یا از طریق 

ها مطمئن بود. همچنین هنگام استفاده از فرآورده در سیستم باید کنترل شود که توزیع مناسب محلول شدن آن با بقیه قسمت
کننده در حال کار است، بعد از صورت گرفته و فیلم محافظ تشکیل شده است. بعد از این مرحله و زمانی که سیستم خنک

گیري نیتریت با تست کیت نیتریت انجام اندازه ر سیستم نیتریت را اندازه بگیرید.گذشت حداقل دو ساعت از چرخش مواد د
گیري همواره باید از یک قسمت معین انجام گیرد و مراحل آن یکسان باشد تا نتایج حاصل شود. به یاد داشته باشید که نمونهمی

 قابل بررسی و مقایسه با یکدیگر باشد.
 

 هاي شیمیایی ضروري است.یمنی مواد پیش از استفاده از فرآوردهتذکر: مطالعه برگه اطالعات ا

  



 
 

  

 
 
   ۲۰ 
 

C.W.T P342 

(Unitor: Bioguard) 

C.W.T P342 ها،حلزون، هاصدفموجودات دریایی مانند  اي مؤثر بر پایه ترکیبات آلی براي جلوگیري از چسبیدنفرآورده 
کننده است. هم چنین با تشکیل الیه خنک هايدریا در سیستمهاي آب خزه دریایی و میکروارگانیسم ،هاپوستان، جلبکسخت

 ل است.دکننده و مخازن تعااستفاده در کندانسورها، سردسازها، تانک برج خنکگردد. قابل محافظ مانع از خوردگی سطح می
 

 ها:ویژگی
 جلوگیري از ایجاد خوردگی با تشکیل الیه محافظ روي سطوح •
 هاجلوگیري از تشکیل کولونی باکتريداراي خواص ضد باکتري و  •
 کننده مؤثر جهت جلوگیري از رسوب موجودات آبزي کوچککنترل •
 پذیرتجزیه •
 قابل کاربرد آسان و با صرفه اقتصادي •

 

 خصوصیات فیزیکی:
 وضعیت ظاهري: مایع شفاف یا شیري رنگ

 1چگالی ویژه: 
pH )1% :(5/7 

 اثر بر فلزات: اثري ندارد.
 پالستیک: اثري ندارد.اثر بر الستیک و 

 

 روش مصرف: 
و یا  Descaler Powderبر مناسب مانند رسوب اگر سیستم به رسوبات آلوده باشد، با استفاده از  C.W.T P342قبل از مصرف 

DescalerLiquid  بري کنید.رسوبآن را 
در  و به مدت یک ساعت بودهتن از آب دریا  100براي هر تا یک لیتر  5/0کننده هاي خنکبراي سیستممیزان مصرف آن 

هاي مناطق گرم و خطوط ساحلی که موجودات کوچک آبزي ها و آبمقدار مصرف فرآورده در بندرگاه سیستم مصرف شود.
ساعت  48 هر روز بعد از خروج میزان محاسبه شده 3روز قبل از ورود و  3هاي ساحلی یابد. در آببیشتر هستند، افزایش می

 یکبار و به مدت یک ساعت براي سیستم مصرف شود.
مورد نیاز است. همچنین به صورت ماهیانه  Ballastingتن آب قبل از  10براي  C.W.T P342لیتر از  2تا  1براي مخازن تعادل 

لیتر از فرآورده براي  25براي سایر مخازن نیز بر اساس نوع مخزن تقریباً  تن آب الزم است. 100براي  C.W.T P342لیتر از  2
 تن آب مناسب است. 100

 : از مصرف این فرآورده براي آب آشامیدنی جداً خودداري گردد.احتیاط

 هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده

 



 
 

  

 
 
   ۲۱ 
 

F.O.T P405 

(Unitor: Fuelcare) 

F.O.T P405 کننده است. براي مخازن سوخت مازوت و سوخت سنگین کاربرد به صورت مایع، پایه حاللی و شامل مواد معلق
ه امولسیون آب در روغن را از بین برده و هم چنین از رسوب لجن در ته تانک جلوگیري کرده و آن  را به صورت ددارد. این فرآور

ن شود. این فرآورده همچنیوخت را باال برده و از گرفتگی فیلترها جلوگیري میدارد. در نتیجه راندمان سمعلق در سوخت نگه می
 کند.سوخت همگنی را براي احتراق آماده می

 

 ها:ویژگی
 ها و ...گرمکنها، فیلترها و پیشن در تانکججلوگیري از تشکیل ل •
 معلق کردن لجن در سوخت •
 جدا کردن امولسیون آب در سوخت •
 و خطوط انتقال سوخت کاهش خوردگی در مخازن •

 

 خصوصیات فیزیکی: 
 وضعیت ظاهري: مایع زرد و شفاف

 8/0چگالی ویژه: 
  65): باالتر از Coنقطه فالش (

 اثر بر فلزات: اثر سوء ندارد.
 اثر بر الستیک و پالستیک: پیش از استفاده در آزمایشگاه تست گردد.

 

 روش مصرف: 
 2000سوخت و آنالیز سوخت متفاوت است. میزان مصرف آن بین یک لیتر به بر اساس کیفیت  F.O.T P405میزان مصرف 

گیري به مخزن تزریق توان به طور مستقیم قبل از عمل سوختلیتر سوخت متغیر است. فرآورده را می 8000لیتر سوخت تا 
 کرد و یا حین انتقال سوخت به مخزن به آن اضافه نمود.  

 کنندگان نشان داده شده است.فرآورده بر اساس نظر برخی تأمیندر جدول میزان تقریبی مصرف 

*5 *4 3 2 1 ASTM Spot 

 )sediment( درصد رسوب یا کمتر 05/0 05/0 1/0 2/0 یا بیشتر 5/0

 میزان مصرف فرآورده 8000:1 4000:1 2000:1 500:1 200:1
 در صورت امکان از این سوخت استفاده نگردد.*

 میزان مصرف فرآورده بر اساس تجربه و نتایج آنالیز سوخت ممکن است کاهش یابد.قابل ذکر است که 
 هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده

 



 
 

  

 
 
   ۲۲ 
 

 
     F.O.T P423 

(Unitor: Valvecare) 
 

F.O.T P423  به صورت مایع بوده و به طور مؤثري از ایجاد رسوبات خورنده و چسبنده روي شیرها و اجزاء توربوشارژ جلوگیري
شود و از ایجاد رسوب چسبنده فرآورده باعث باال رفتن نقطه ذوب دوده بیشتر از دماي کار موتور میاین کند. استفاده از می

 شود.جلوگیري می
گردد که فعالیت سدیم و وانادیم را در مخازن سوخت غیر ن سوخت باعث تشکیل کمپلکسی میبه مخز F.O.T P423افزودن 

کند. کمپلکس حاصل دماي ذوبی باالتر از ترکیبات سدیم و وانادیم حاضر در سوخت داشته و از تولید ماده ذوب شده فعال می
تغییر شیمایی ترکیب وانادیم موجود در سوخت از  کند. هم چنین استفاده از این فرآورده باخورنده و چسبنده جلوگیري می

که با بخار آب موجود در گازهاي خروجی  3SOبه گاز  2SOفعل و انفعال کاتالیستی وانادیم جلوگیري کرده و از تبدیل شدن گاز 
 دهد.کند و خوردگی اسیدي را کاهش میدهد جلوگیري میاز دودکش تشکیل اسید سولفوریک می

 از شود. بنابراین سوپاپ شیرهاخارج می دودکش ازهستند به صورت ذرات جامد و غیرچسبنده معلق در سوخت که رسوبات 
ي او سایر اجزاء افزایش یافته و مدت زمان بین تعمیرات دوره ل عمر سوپاپ و شیر مخروطیماند. طورسوب خاکستر در امان می

 یابد. دستگاه نیز افزایش می
 هاي متداول قابل برطرف شدن است.اقیمانده با روشبهاي خروج بخار، رسوبات ب در توربوشارژها و سیستمبه دلیل کنترل رسو

 

 ها:ویژگی
 کاهش خوردگی در دماي باال •
 کاهش اثرات خوردگی ناشی از وجود ناخالصی سدیم و وانادیم در سوخت •
 افزایش طول عمر شیرها، سیلندر و ... •
 سیستم خروجی بخار و توربوشارژها کاهش قابل توجه میزان رسوب دوده و خاکستر و کربن در  •
 قابلیت انحالل کامل در سوخت •
 باال بردن کارآیی سوخت •
 بدون اثر روي فلزات •

 
 خصوصیات فیزیکی: 

 وضعیت ظاهري: مایع زرد و شفاف
 8/0چگالی ویژه: 
  61): باالتر از Coنقطه فالش (
 اثر سوء ندارد. اثر بر فلزات:

 اثر بر الستیک و پالستیک: ممکن است باعث تورم الستیک و الستیک سنتزي گردد.



 
 

  

 
 
   ۲۳ 
 

 
 

 روش مصرف: 
 5000لیتر سوخت تا  1000بر اساس کیفیت سوخت متفاوت است. میزان مصرف بین یک لیتر به  F.O.T P423میزان مصرف 

به مخزن اضافه نمود و یا با پمپ تزریق به قسمت مکش پمپ کمکی  توان به طور مستقیممتغیر است. فرآورده را میسوخت لیتر 
)Booster Pump اضافه کرد. اگر فرآورده به صورت دستی به مخزن قبل یا حین بارگیري اضافه گردد باید به طور کامل با (

 سوخت مخلوط شود.
 است. کافیتن سوخت  4یک لیتر از فرآورده به  نوانادیم به تنهایی در سوخت افزود ppm100به طور تقریبی براي 

به طور تقریبی میزان افزایش یک لیتر فرآورده به سوخت بر اساس میزان سدیم و وانادیم بر اساس نظر برخی  ارائه شدهدر جدول 
 . سازندگان نشان داده شده است.جدول بر اساس میزان مصرف یک لیتر از فرآورده براي سوخت نمایش داده شده است

توان دریافت که یک لیتر فرآورده براي چه براي استفاده از جدول از تقاطع خطوط عمودي و افقی و میزان سدیم و وانادیم می
تن سوخت الزم  2از وانادیم یک لیتر فرآورده براي  ppm 150از سدیم و  ppm 75مقدار سوخت الزم است. براي مثال براي 

 است.

 
  )ppmوانادیم ( 50 100 150 200 300 400 500

  مقدار سوخت (تن)

1 1 5/1 5/2 5/3 5 4 5 

 )ppmسدیم (

1 1 5/1 5/2 5/3 5 5/2 35 

1 1 5/1 5/2 3 4 5/2 50 

1 1 5/1 5/2 5/2 5/2 2 65 

1 1 5/1 5/2 2 5/2 2 75 

1 1 5/1 5/2 5/1 5/2 5/1 85 

1 1 5/1 5/2 5/1 5/2 5/1 100 

 

 هاي شیمیایی ضروري است.اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآوردهتذکر: مطالعه برگه 

 

 



 
 

  

 
 
   ۲۴ 
 

 

 
F.O.T P437 

(Unitor: Dual Purpose Plus) 
 

F.O.T P437 اي جهت احتراق بهتر سوخت است. از تشکیل لجن چسبنده با معلق کردن ذرات در سوخت جلوگیري فرآورده
از  بنابراین داده وگردد. این فرآورده فعالیت کاتالیستی مواد موجود در سوخت را کاهش کرده و باعث کارآیی بهتر سوخت می

دهد. و تبدیل آنها به سولفوریک اسید جلوگیري کرده و خوردگی اسیدي را کاهش می 3SOبه  2SOتبدیل گازهاي اسیدي 
 یابد. اهش میک نیز اکسید کربن، میزان کربن آزادعالوه بر این با تبدیل کربن آزاد به دي

 

 ها:ویژگی
 ها و ...ها، فیلترها، پیش گرمکنجلوگیري از تشکیل لجن در تانک •
 کاهش رسوبات کربن •
 جلوگیري از خوردگی اسیدي •
 قابل انحالل کامل در سوخت •

 

 خصوصیات فیزیکی :
 رنگاي قهوهمایع مشخصات ظاهري: 

 82/0 چگالی ویژه:
 61): باالتر از Coنقطه فالش (

  فلزات: اثر سوء ندارد.اثر بر 
 شود.اثر بر الستیک و پالستیک: باعث تورم الستیک و الستیک سنتزي می

 

 روش مصرف: 
F.O.T P437 توان از طریق پذیر است و میکامالً در سوخت انحاللMetering Pump  به صورت اتوماتیک به سوخت اضافه

میزان مصرف این فرآورده به و یا حین پر کردن تانک اضافه نمود.  سازي سوختتوان قبل از ذخیرهکرد. به روش دستی نیز می
لیتر سوخت است.  4000به  1هاي سنگین نسبت براي سوخت F.O.T P437میزان مصرف اولیه  شرایط سوخت بستگی دارد.

 لیتر سوخت الزم باشد. 2000لیتر فرآورده به ازاي هر  2تا  1هاي با ذرات جامد باال و ویسکوزیته باال ممکن است براي سوخت
 ) میزان مصرف یک لیتر از فرآورده براي سوخت در جدول نشان داده شده است.MCRبر اساس آنالیز رسوب کربن میکرو (

18 16 14 12 10 MCR% 
 میزان مصرف 1:4000 1:3000 1:2500 1:2000 1:1000

 

 هاي شیمیایی ضروري است.فرآوردهتذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از 



 
 

  

 
 
   ۲۵ 
 

 

 

F.O.T P465 

(Unitor: Gamabreak) 
 

F.O.T P465 برد. با یکنواخت کردن سوخت از اي پایه حاللی است که به سرعت امولسیون آب در روغن را از بین میفرآورده
میکروبی که باعث ایجاد خوردگی در هاي . همچنین از فعالیتدهدکاهش میرا ها لجن جلوگیري کرده و گرفتگی فیلترتشکیل 

 کند. این فرآورده در آب نامحلول بوده و زمانی که آب حذف گردد همچنان مؤثر است. گردد جلوگیري میمحیط می

 

 ها:ویژگی
 از بین بردن امولسیون آب در روغن •
 جلوگیري از تشکیل لجن در مخازن •
 باال بردن کارآیی جداکننده •

 

 خصوصیات فیزیکی: 
 ظاهري: مایع زرد و شفافوضعیت 

 9/0چگالی ویژه: 
  61): باالتر از Coنقطه فالش (

 اثر بر فلزات: اثر سوء ندارد.
 اثر بر الستیک و پالستیک: ممکن است باعث تورم الستیک و الستیک سنتزي گردد.

 

 روش مصرف: 
F.O.T P465 گیري به تانک تسازي سوخت و یا حین سوخآن را قبل از ذخیرهتوان میپذیر است و کامالً در سوخت انحالل

 اجازه دهید تا با سوخت کامل مخلوط شود. پس از اضافه نمودن اضافه نمود.
 نشان داده شده است. زیربراي سوخت در جدول  F.O.T P465بر اساس میزان آب موجود در سوخت، مصرف یک لیتر از 

 
 درصد آب 5/0-1 1-2 2بیشتر از 

 میزان مصرف 1:4000 1:2000 1:1000تا 1:500

 

 2000به  1نسبت  وختسبراي  F.O.T P465پذیر نباشد، میزان مصرف اولیه گیري میزان آب امکاناگر آنالیز سوخت براي اندازه
 انتخاب شود.لیتر 



 
 

  

 
 
   ۲۶ 
 

 هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده

 

CP-101  کلینر  

(Unitor: Cleanbreak) 

CP-101 عرشه کشتی ، براي تمیز کردن موتورخانه بیلج، دیواره، کننده چند منظورهپایه حاللی و پاك ايفرآورده ،Tank top 
هاي است. بعد از فرآیند شسشو این فرآورده قابل جداسازي در دستگاه هاي نفت و روغنو هر سطح پوشیده شده از لکه

 آب و روغن است.جداکننده 
 ها:ویژگی
 اي مؤثر با قدرت نفوذپذیري باالفرآورده •
 غیر خورنده •
 قابل استفاده در دستگاه جداکننده آب و روغن •
 با صرفه اقتصادي و کاربرد آسان •

 خصوصیات فیزیکی:
 رنگوضعیت ظاهري: مایع بی

 8/0چگالی ویژه: 
  61): باالتر از Coنقطه فالش (

 ندارد.اثر بر فلزات: اثر سوء 

 .اثر بر الستیک و پالستیک: ممکن است باعث تورم الستیک و الستیک سنتزي گردد  
 روش مصرف: 

CP-101 وري سرد قابل مصرف است. هاي گوناگون مانند برس کشیدن، به صورت اسپري کردن و غوطهبه روشCP-101  باید
 دقیقه  است.7 تا  3نفوذ به آلودگی براي این فرآورده به صورت خالص د. مدت زمان تقریبی دص مصرف گرلبه صورت خا

ن توابراي تمیز کردن محدوده کوچکی که داراي آلودگی زیاد باشد و یا براي تمیزي برخی قطعات از روش برس کشیدن می
 سپس آبکشی با آب تازه انجام شود. نمود واستفاده 

بر  هاه آلودگیب  براي نفوذ این فرآوردهدقیقه  10تا  3فاده کرد. مدت توان استروش اسپري کردن نیز براي تمیزي سطوح می
اسپري کرده وبعد از گذشت زمان مناسب محل مورد به صورت خالص را  CP-101آلودگی زمان الزم است.  و نوع اساس میزان

 Holdingبعد از تمیز کردن امولسیون آب و روغن باید مدت زمان مناسب (حداقل سه ساعت) در  نظر را با آب تازه آبکشی نمایید.

Tank  .نگهداري شود و سپس به جداکننده آب و روغن منتقل شود 



 
 

  

 
 
   ۲۷ 
 

تا  1درصد ( 3تا  1/0تر است. میزان مصرف هاي معدنی روش تزریق مستقیم مناسببعد از تخلیه روغنبراي شستشوي مخازن 
ذرات آلودگی از تانک زمانی که درجه سانتیگراد نتایج  بهتري دارد.  55تا  40لیتر به ازاي هر تن آب) است. دماي آب بین  30

 روغن فرستاده شود.  جداسازي آب وبه مخزن نگهداري جهت  امولسیونزدوده شده 
 

 هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده

 

CP-104   کلینر

(Unitor: Uni-Wash) 
 

CP-104 کنندگی قوي و کف زیاد است. عوامل ترکننده موجود در آن باعث قدرت اي دترجنتی و پایه آبی با قدرت پاكفرآورده
از  گردد.آلوده میگریس از سطوح و  هاي سبکچربی  ،هاحذف روغن عثها گشته و باباالي این ماده در آلودگی پذیرينفوذ

 .باشدمی این ماده خنثی است در اماکن رفاهی نیز قابل استفاده pHآنجایی که 
 

 ها:ویژگی
 غیر آتشگیر •
 داراي بوي خوش •
 و رفاهی اماکن غذاخورير د پذیر و قابل استفادهتجزیه •
 ها، سطوح رنگ شده قابل استفاده براي تمیز کردن ظروف، درب و پنجره •
 قابل استفاده جهت چوب روکش شده، چرم و میز و صندلی •
 قابلیت انحالل کامل در آب و آبکشی آسان •
 زات و الستیک و پالستیکلبدون اثر سوء روي ف •

 

 خصوصیات فیزیکی: 
 رنگاي کموضعیت ظاهري: مایع قهوه

 1چگالی ویژه: 
pH  :(خالص)8 

 اثر بر فلزات: اثر سوء ندارد.
 اثر بر الستیک و پالستیک: اثر ندارد.

 

 روش مصرف: 
لیتر آب گرم رقیق نمود. این میزان  10لیتر در میلی 200تا  50توان به میزان را می CP-104بر اساس نوع و میزان آلودگی 

 تقریباً معادل یک لیوان از فرآورده در یک سطل آب است. 



 
 

  

 
 
   ۲۸ 
 

CP-104 ور کردن قطعات در آن به کار برد. بعد از هاي گوناگون مانند استفاده از برس، اسپري کردن و غوطهتوان به روشرا می
ا را با آب سرد یا گرم آبکشی نمایید. (استفاده از آب گرم براي دستیابی به تمیز کردن سطوح و اماکن مورد نظر و قطعات آنه

 پاکیزگی مطلوب بهتر است.)

 هاي ظرفشویی استفاده نگردد. توجه: به دلیل داشتن کف زیاد در ماشین

 هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده

 

CP-106 لینرک  

(Unitor: Aquabreak) 
 

ردن باشد. به منظور تمیز کمی سورفاکتانتکننده قوي با خاصیت قلیایی و پایه آبی با مواد دترجنتی و پاك CP-106 کلینر
ها، مخازن با پوشش استیل ضد زنگ، اپوکسی/ پلی اورتان کاربرد دارد. به دلیل دارا بودن امولسیفایر و خاصیت کارگو تانک

 کند.می ها را از مخازن به راحتی حذفشدن روغنصابونی 
 

 ها:ویژگی
 هاي مختلفقابل استفاده جهت تانک •
 کننده روغن حیوانی و نباتیامولسیوننفوذ سریع و  •
 بر طرف کننده رسوبات حاصل از احتراق در بویلرها •
 کردن محلول قابلیت رقیق •
 عاري از حالل •
 و اقتصاديکاربرد آسان  •

 

 :خصوصیات فیزیکی
 رنگ مایل به زردمحلول بیوضعیت ظاهري: 

 2/1چگالی ویژه: 
pH )1%:( 13 

 .آلیاژهاي آنها اثر داردفلزات: بر فلزات آلومینیوم، روي و اثر بر 
 اثر ندارد.اثر بر الستیک و پالستیک: 

 

 روش مصرف: 
هاي روغن رتبخی مخزن را با آب سرد به منظور جلوگیري از تشیکل پلیمرها و نیز ،ها بالفاصله بعد از تخلیهدر مورد کارگو تانک

هاي ها با روش گردشی و پاشش از طریق ماشینشستشوي تانک CP-106 استفاده از کلینر روش اقتصاديسبک بشویید. 



 
 

  

 
 
   ۲۹ 
 

کشی و هر تانک و یا دستمالباشد. چناچه ماشین شستشو در دسترس نباشد، تمیز نمودن تانک از طریق پر کردن شستشو می
ها ها و کارگوتانکجهت شستشوي یخچال CP-106کلینر  5-10استفاده است. استفاده از محلول %روش دیگر در دسترسی قابل 

 گردد. توصیه می
 شود. در صورتیکه رسوبات حاصل ازخوار بویلر به کار برده میبخش آتشجهت تمیز نمودن   CP-106کلینر  10-20محلول %

 استفاده گردد. 50سوخت سخت باشد از محلول %
 

  هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده



 
 

  

 
 
   ۳۰ 
 

CP-108   کلینر
 

(Unitor: Aquabreak PX) 
 

CP-108 به  کننده خاصداشتن مواد پاكهاي قوي است. با کننده و چربیگیر قلیایی و پایه آبی بدون سود سوزآور و حاللپاك
کند. براي از بین بردن باقیمانده چربی حیوانی و چربی و روغن نفوذ کرده و این مواد را در خود حل می ،هاراحتی در آلودگی

ي ها و شستشوهاي حرارتی، پیش گرمکنگیاهی سبک و نرم از سطح مخازن، از بین بردن روغن و گریس درکارگو تانک، مبدل
بخار کندانسورها کاربرد دارد. همچنین براي تمیز کردن موتورخانه، عرشه کشتی، آشپزخانه کشتی و منسوجات مانند جداره 

 قالیچه و پادري قابل استفاده است.
 

 ها:ویژگی
 کننده چند منظورهپاك •
 غیر آتشگیر •
 قابل استفاده براي تمام فلزات و سطوح سخت مانند سرامیک و موزائیک •
 بدون سود سوزآور پذیر وتجزیه •
 هاي فایبرگالس و سطوح رنگ شدهکننده مناسب قایقپاك •
 قابل استفاده در کلیه اماکن کشتی •
 هاي جدا کننده آب و روغن بعد از کاربرد فرآوردهقابل استفاده در دستگاه •
 داراي کاربرد فراوان و استفاده آسان •

 

 خصوصیات فیزیکی: 
 رنگ کمی ماتبیمایع وضعیت ظاهري: 

 1/1چگالی ویژه: 
pH )1%:(11 

 تأثیر دارد. و آلومینیوم اثر بر فلزات: بر فلز روي
 .اثر ندارد اثر بر الستیک و پالستیک:

 : روش مصرف

CP-108    هاي پرفشار و کم فشار، اسپري دستی و سیستمهاي گوناگون مانند استفاده از برس، اسپريقابل مصرف با روش-
درصد) بسته  02/0برابر با آب (محلول  50اولتراسونیک است. از این فرآورده به صورت خالص و رقیق شده تا هاي تمیز کننده 

 توان استفاده کرد.به نوع آلودگی می
قسمت با آب رقیق شده و به صورت دستی به محل آلوده پاشیده شده و  5تا  1اي، فرآورده به میزان در روش شستشوي نقطه

 گردد.دقیقه با آب شسته می 30ا ت 20بعد از گذشت 

 گردد. در هر تن آب استفاده می CP-108لیتر از  50تا  5/1در روش تزریق مستقیم، 



 
 

  

 
 
   ۳۱ 
 

 لیتر آب الزم است. 1000لیتر فرآورده به ازاي  6تا  5/0در روش چرخشی میزان 

High Pressure Work از درصد  10تا  5: در این روش از محلولCP-108  .دقیقه زمان الزم است تا  5تا  3استفاده شود
 فرآورده به آلودگی نفوذکند. استفاده از آب گرم نتایج بهتري دارد.

دقیقه زمان الزم  20را با آب تمیز تهیه نمایید. با فرآیند چرخشی  5هاي حرارتی محلول %براي تمیز کردن کندانسورها و مبدل
درجه سانتیگراد حین فرآیند  80تا  60د و گرما دهید و هم بزنید. دماي است و یا کندانسور و مبدل حرارتی را تا نیمه پر کنی

 مورد نیاز است. پس از اتمام کار با آب تمیز کامالً آبکشی نمایید.

 هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده

  



 
 

  

 
 
   ۳۲ 
 

 CP- 110   کلینر

مختلف  هايالکل با خاصیت قلیایی ضعیف جهت شستشوي قسمتپلی -منحصر به فرد پایه دترجنتیفرآورده  CP-110 کلینر
  کاربرد دارد.ها سالن آالت وکف ، موتورخانه، ماشینکشتی باشد. این فرآورده جهت شستشوي عرشهمی

 

 ها:ویژگی
 کننده چند منظورهپاك •
 غیر آتشگیر •
 سخت مانند سرامیک و موزائیکقابل استفاده براي تمام فلزات و سطوح  •
 پذیر و بدون سود سوزآورتجزیه •
 قابل استفاده در کلیه اماکن کشتی •
 داراي کاربرد فراوان و استفاده آسان •

 

 خصوصیات فیزیکی: 
 وضعیت ظاهري: مایع آبی رنگ

 05/1چگالی ویژه: 
pH  :(خالص)9 

 اثر ندارد.اثر بر فلزات: 
 .اثر بر الستیک و پالستیک: اثر ندارد

 

 : روش مصرف

 1/0-10بر اساس مقدار و نوع مواد آالینده متفاوت است. به طور کلی مقدار مصرف این فرآورده از  CP-110مقدار مصرف کلینر 
 وري استفاده نمود. باشد. این کلینر را می توان به صورت گردشی، پاششی و یا غوطهدرصد می

 هاي شیمیایی ضروري است.استفاده از فرآوردهتذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از 

  



 
 

  

 
 
   ۳۳ 
 

CP-112  کلینر  

(Unitor: Fore & Aft) 

CP-112 با خاصیت قلیایی و براي تمیز کردن اماکن رفاهی و آشپزخانه کشتی و اماکن چند منظوره کننده پایه آبی پاك
 بهداشتی است.

 

 ها:ویژگی

 کننده چند منظوره و قلیاییپاك •
 غیر خورنده •
 آتشگیرغیر  •
 قابل استفاده براي سطوح رنگ شده •
 با صرفه اقتصادي و کاربرد آسان •

 

 خصوصیات فیزیکی:
 مایع زرد کم رنگوضعیت ظاهري: 

 1/1چگالی ویژه: 
pH  :(خالص)12 

 اثر بر فلزات: به صورت غلیظ ممکن است بر فلزات آلومینیوم، قلع، روي و آلیاژهاي آنها اثرگذار باشد.
 .پالستیک: اثر ندارداثر بر الستیک و 

 

 روش مصرف:
CP-112 ابل ق هاي گوناگون مانند برس کشیدن، استفاده از اسفنج، ابزار دستی تمیز کردن و به صورت اسپري کردنبه روش

 درصد متفاوت است. 50تا  2کاربرد است. بر اساس مکان آلوده و میزان آلودگی میزان مصرف آن از 
 رود.میدرصد به کار  10تا  2ا و کف، و سطوح رنگ شده با غلظت هبراي تمیز کردن سطوح، دیواره

 درصد استفاده گردد. 5تا  2براي تمیز کردن پالستیک، وینیل و مبلمان با غلظت 
 هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده



 
 

  

 
 
   ۳۴ 
 

CP-117  کلینر  

(Unitor: Coldwash HD) 

CP-117 هاي نفت، روغن و گریس را از سطوح پاك و ها نفوذ کرده و آلودگیاي پایه حاللی بوده و به راحتی به آلودگیفرآروده
 دترجنت بوده و هیچگونه اثر خوردگی بر قطعات حتی آلومینیوم ندارد. و هاي سبکفرآورده شامل هیدروکربن کند.جدا می

 ها:ویژگی
 کنندگی باالنفوذ باال و امولسیونکننده قوي با قدرت پاك •
 ها از سطح به صورت امولسیونجدا کردن آلودگی •
 مناسب جهت روغن، گریس و ترکیبات نفتی •
 مناسب جهت سطوح فلزي و رنگ شده  •

 خصوصیات فیزیکی: 
 اي روشن وضعیت ظاهري: مایع زرد تا قهوه

 85/0چگالی ویژه: 
pH  :(خالص)9 

 63): باالتر از Coنقطه فالش (
 اثر بر فلزات: اثر ندارد.

 .اثر بر الستیک و پالستیک:ممکن است باعث تورم الستیک و الستیک سنتزي گردد
 روش مصرف: 

وري، اسپري هاي گوناگون مانند غوطهتوان به روشمیبستگی به میزان آلودگی و مکان آلودگی دارد.  CP-117میزان مصرف 
 رقیق شده از آن استفاده نمود.یا  کردن، برس کشیدن و به صورت خالص و

استفاده نمود. فرآورده به صورت خالص یا محلول  CP-117وري براي تمیز کردن اجزا و قطعات از توان به روش غوطهمی) 1
بعد از رقیق شده  قرار گیرد و محلول خالص یا  فرآوردهبسته به میزان آلودگی استفاده گردد. قطعات و اجزاء داخل  %30-10

 استفاده نمود. توان فرآورده را نگه داشت و مجداًبکشی نمایید. در این روش میدستیابی به تمیزي مطلوب آ

دقیقه  15تا  5به صورت خالص روي سطوح آلوده اسپري شده یا با قلم یا برس مالیده شود و بعد از  CP-117در روش دیگر  )2
 آبکشی گردد. خروج ماده شیري رنگ نشان دهنده تمیز شدن قطعه یا سطح از هر نوع آلودگی است.

حجم  10-20حجم آن با آب پر کرد و سپس % 20توان مخزن را %جهت شستشوي مخازن آلوده به مواد نفتی و غیره می )3
ا با پر کردن تانک با آب به شستشو ادامه داد. شستشوي ها و یریخته و با پمپ کردن  امولسیون حاصل به دیواره CP-117از  آب

 ساعت براساس میزان آلودگی زمان نیاز دارد.   24الی  2تانک 

 هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده



 
 

  

 
 
   ۳۵ 
 

CP-120 کلینر 

(Unitor: Air Cooler Cleaner) 
 

CP-120 هوا اي پایه حاللی با مواد بازدارنده خوردگی براي حذف رسوبات کربنی و گریس و ذرات معلق چسبیده در فرآورده
. این فرآورده همچنین قابل کاربرد براي حذف رسوبات استتوربوشارژها  هاي هوا ولهولهاي هوایی و مبدل )Air Sideسمت (

یستم سهایی که به وسیله هوا منتقل شده و داخل آلودگی . استفاده از این فرآورده باشدمیآالت قطعات ماشین زکربنی سبک ا
 و شیرهاي ورودي رسوب کرده تمیز خواهد کرد. مبدل هوایی  جدا کننده ذرات معلق از هوا در

 

 ها:ویژگی

 داراي عملکرد سریع و قدرت نفوذپذیري باال •
 غیر آتشگیر به صورت محلول در آب •
 ناشی از انباشت رسوبات گریس با حذف آنهاکاهش خطرات  •
 هاي هواییباال بردن راندمان مبدل •
 قابل استفاده براي تمام فلزات متداول  •

 خصوصیات فیزیکی:
 وضعیت ظاهري: مایع زرد شفاف 

 84/0چگالی ویژه: 
 63): باالتر از Coنقطه فالش (

 اثر بر فلزات: اثر ندارد.

 .باعث تورم الستیک و الستیک سنتزي گردد اثر بر الستیک و پالستیک:ممکن است
 

 روش مصرف: 
CP-120 میزان مصرف آن بر اساس میزان آلودگی  وري، چرخشی و تزریقی قابل استفاده است.هطهاي گوناگون مانند غوبا روش

کنندگی مناسب دارد متفاوت است. زمانی که از فرآورده به صورت خالص استفاده گردد، چندین بار تا زمانی که خاصیت پاك
 باشد.قابل استفاده است. قابل ذکر است این مورد براي فرآورده محلول در آب درست نمی

In-service Cleaning: 
باشد. میزان می   ده رقیق شده با آب شیري رنگ رنشان داده شده است. فرآو ارائه شدهدر جدول  CP-120میزان مصرف اولیه 

 لیتر از محلول به ازاي هر متر مربع مورد نیاز است. 3در آب است.  25%مصرف  فرآورده با غلظت 
 
 
 



 
 

  

 
 
   ۳۶ 
 

 .CP-120 Engine HPاز  25محلول %

 12.000تا  6.000 لیتر 3

 24.000تا  12.000 لیتر 5/4

 و باالتر 24.000 لیتر 6

 

دقیقه تزریق شود.  15تقریباً مبدل هوایی براي مدت زمان مناسب  Upstreamریخته شده و از  Dosing Potمقدار مناسب در 
گی تکرار آن به میزان آلود سیون شده استفاده گردد. میزان مصرف فرآورده ولبعد از آن مقدار مناسب آب براي آبکشی رسوبات امو

 ساعت یکبار باید تکرار گردد. 48تا  24بستگی دارد ولی هر 
 ، استفاده نمایید.از این روش تنها در صورتیکه مورد تأیید سازندگان دستگاه است

 
Out-service Cleaning: 

گردد. براي تمیز کردن اجزاء و قطعات با رسوبات سخت به صورت خالص استفاده می CP-120وري: در این روش از روش غوطه
نفوذ کند و ه خوبی در آلودگی بقرار داده و اجازه دهید تا فرآورده حاوي فرآورده کربن قابل کاربرد است. قطعات را در حمام 

خشد. سپس قطعات را آبکشی نمایید با بهبود میرکنندگی فرآورده رسوبات را نرم کرده و از بین ببرد. همزدن وان اثر پاك
 توان از وان استفاده کرد.(استفاده از آب گرم بهتر است). تا زمانی که فرآورده خاصیت خود را حفظ کند، چندین بار می

    روش موتور باید خاموش شود. شیرهاي تخیله باز شوند. از اسپري کننده با فشار براي پاشیدناسپري کردن دستی: در این 
CP-120 10 حداکثرکننده استفاده کنید. اجازه دهید تا فرآورده به رسوبات نفوذ کند. هاي خنکبه صورت خالص روي کویل 

 آبکشی نموده و شیرهاي تخلیه را ببندید.دقیقه زمان براي این کار الزم است. سپس با واترجت فشار باال 
روش تزریقی: توجه داشته باشید که قبل از استفاده از این روش باید با سازندگان دستگاه مشورت نمایید. این روش بر اساس 

 هاي تزریق نصب شده روي دستگاه متفاوت است. سیستم
ساعت  48ساعت تا  24دقیقه تزریق براي هر  10تا  5ده نمود. توان استفادرصد با آب تازه می35 تا  25در این روش از محلول 

 یکبار بر اساس میزان آلودگی کافی است. بعد از فرآیند تمیز کردن، آبکشی با آب تازه الزم است.
 توجه: قبل از استفاده روي الستیک، رنگ و پالستیک تست شود. 

 

  هاي شیمیایی ضروري است.ز فرآوردهتذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده ا



 
 

  

 
 
   ۳۷ 
 

CP-120 Plus کلینر 

(Unitor: ACC Plus) 

 CP-120 Plus  کننده قوي براي حذف رسوبات کربنی و گریس و ذرات معلق چسبیده در داخل اي پایه حاللی و پاكفرآورده
 توربوشارژرها است.مبدل هوایی، موتور دیزل مبدل هوایی و جدا کننده ذرات معلق در هوا در سیستم 

 ها:ویژگی
 داراي عملکرد سریع و قدرت نفوذپذیري باال •
 کاهش خطرات ناشی از انباشت رسوبات گریس با حذف آنها •
 هاي هواییباال بردن راندمان مبدل •
 قابل استفاده براي تمام فلزات متداول  •

 

 خصوصیات فیزیکی:
 وضعیت ظاهري: مایع زرد شفاف 

 8/0چگالی ویژه: 
 16): باالتر از Coفالش (نقطه 

 اثر بر فلزات: اثر ندارد.

 .ممکن است باعث تورم الستیک و الستیک سنتزي گردد اثر بر الستیک و پالستیک:
 

 روش مصرف: 
CP-120 Plus میزان مصرف آن بر اساس میزان  وري، چرخشی و تزریقی قابل استفاده است.هاي گوناگون مانند غوطهبا روش
اسب کنندگی مناست. زمانی که از فرآورده به صورت خالص استفاده گردد، چندین بار تا زمانی که خاصیت پاكآلودگی متفاوت 

ده رقیق شده با آب شیري رفرآو باشد.دارد قابل استفاده است. قابل ذکر است این مورد براي فرآورده محلول در آب درست نمی
 باشد.رنگ می

د. باشمی هاي پاشش همراه با مخزن محلول و پمپ موتور خاموش گردد. نیاز به نصب نازلدر این روش ابتدا باید  روش گردشی:
ساعت در سیستم گردش  6تا  2بر اساس میزان آلودگی استفاده گردد. محلول مدت  CP-120Plus درصد 30تا  10از محلول 

تنها در صورتیکه مورد تأیید سازندگان دستگاه است، از این روش  کند. بعد از فرآیند تمیز کردن، آبکشی با آب تازه انجام گیرد.
 استفاده نمایید.

بر اساس میزان آلودگی  CP-120Plusدرصد  30تا  10وري:در این روش ابتدا باید موتور خاموش گردد. از محلول روش غوطه
شود. آبکشی بعد از می  د فرآیند وري الزم است. همزدن با هواي فشرده باعث بهبوساعت براي غوطه 6تا  2استفاده گردد. زمان 

 فرآیند تمیز کردن مورد نیاز است.
 

 



 
 

  

 
 
   ۳۸ 
 

In-service Cleaning:  
در جدول زیر نشان داده شده است. میزان مصرف  فرآورده با طبق نظر برخی تولیدکنندگان  CP-120Plus میزان مصرف اولیه

 لیتر از محلول به ازاي هر متر مربع است. 3در آب  %25غلظت 
 

 .CP-120 plus Engine HPاز  25محلول %

 12.000تا  6.000 لیتر 3

 24.000تا  12.000 لیتر 5/4

 و باالتر 24.000 لیتر 6

مبدل هوایی براي مدت زمان مناسب تزریق شود.  بعد از آن مقدار  Upstreamریخته شده و از  Dosing Potمقدار مناسب در 
شده استفاده گردد. براي دستیابی به نتیجه بهینه باید تجهیزات تزریق و دوزینگ  سیونلمناسب آب براي آبکشی رسوبات امو

ساعت  48تا  24ت نصب گردد. میزان مصرف فرآورده و تکرار آن به میزان آلودگی بستگی دارد ولی هر سکامًال دقیق و در
ل مورد نیاز باید به مقدار مناسب مصرف یکبار باید تکرار گردد. اگر چه تناوب زمان تزریق ممکن است تغییر کند ولی محلو

 شود.

 :Out-service Cleaning 

 در این روش ازتوجه داشته باشید که قبل از استفاده از این روش باید با سازندگان دستگاه مشورت نمایید. وري: روش غوطه
ساعت  6تا  2 رده و در حمام برايکننده را از موتور جدا کگردد. خنکاستفاده میCP-120 Plus درصد از  30تا  10محلول 

ه خوبی در آلودگی نفوذ کند و رسوبات باجازه دهید تا فرآورده  بخشد.میا بهبود رکنندگی فرآورده همزدن وان اثر پاك قرار دهید.
ود را خاصیت خرا نرم کرده و از بین ببرد. سپس قطعات را آبکشی نمایید (استفاده از آب گرم بهتر است). تا زمانی که فرآورده 

فاده توان استآالت نیز میتوان از وان استفاده کرد. از این روش براي تمیز کردن برخی قطعات ماشینحفظ کند، چندین بار می
 کرد.

کننده باز شوند. از خنک باالي پوشش تزریقاسپري کردن دستی: در این روش موتور باید خاموش شود. شیرهاي تخیله  و  
کننده استفاده کنید. اجازه دهید خنک Tube Nest   به صورت خالص روي CP-120 Plusشار براي پاشیدن اسپري کننده با ف

دقیقه زمان براي این کار الزم است. سپس با واترجت فشار باال آبکشی نموده و  50تا فرآورده به رسوبات نفوذ کند. حداقل 
 درپوش تزریق را ببندید. شیرهاي تخلیه و 

وجه داشته باشید که قبل از استفاده از این روش باید با سازندگان دستگاه مشورت نمایید. این روش بر اساس روش تزریقی: ت
 هاي تزریق نصب شده روي دستگاه متفاوت است. سیستم

ساعت  48ساعت تا  24دقیقه تزریق براي هر  10تا  5توان استفاده نمود. درصد با آب تازه می35تا  25در این روش از محلول 
 یکبار بر اساس میزان آلودگی کافی است. بعد از فرآیند تمیز کردن، آبکشی با آب تازه الزم است.

 توجه: قبل از استفاده روي الستیک، رنگ و پالستیک تست شود. 
 

 هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده



 
 

  

 
 
   ۳۹ 
 

CP-122   کلینر

 يهاهاي خاص و دترجنتباشد. استفاده ار حاللشارژر میهاي توربوکننده پایه حاللی جهت شستشو پرهپاك  CP-122کلینر
و  Onlineگذارد. این کلینر جهت شستشوي العاده هیچگونه خاکستري بر جا نمیگردد عالوه بر کارآئی فوقویژه باعث می

Offline گردد.گیرد و موجب افزایش راندمان میمورد استفاده قرار می 

 ها:ویژگی
 داراي عملکرد سریع و قدرت نفوذپذیري باال •
 داراي نقطه اشتعال باال •
 عدم خوردگی •

 

 خصوصیات فیزیکی:
 رنگ وضعیت ظاهري: مایع زرد کم

  8/0 – 9/0چگالی ویژه: 
 61): باالتر از Coنقطه فالش (

 حاللیت در آب: تشکیل امولسیون شیري رنگ
 اثر بر فلزات: اثر ندارد.

 اثر بر الستیک و پالستیک:اثر ندارد.
 

 روش مصرف: 
درصد  15-25توان به صورت محلول را می CP-122بر اساس میزان آلودگی متفاوت است. کلینر  CP-122 کلینر میزان مصرف

استفاده قرار داد. جهت رقیق سازي محلول از آب مقطر و یا آب دیونایز استفاده گردد. در صورتیکه امکان رقیق سازي وزنی مورد 
 گردد محلول رقیق شده به صورت مستقیم از تولید کنندهپذیر نباشد، پیشنهاد میبا آب مقطر و یا دیونایز در واحد صنعتی امکان

 تهیه گردد.  
هاي شیمیایی ضروري است.ذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآوردهت



 
 

  

 
 
   ۴۰ 
 

CP-124   کلینر 

ژر هاي توربو شارپره باشد که جهت شستشوي الکل میهاي ویژه و پلیکننده پایه آبی بر اساس دترجنتپاك CP- 124 کلینر
العاده هیچگونه خاکستري بر جا گردد عالوه بر کارآئی فوقویژه باعث می يهافرموله گردیده است. فرموالسیون خاص و دترجنت

 گردد.گیرد و موجب افزایش راندمان میمورد استفاده قرار می Offlineو  Onlineگذارد. این کلینر جهت شستشوي نمی

 ها:ویژگی
 داراي عملکرد سریع و قدرت نفوذپذیري باال •
 غیر قابل اشتعال •
 عدم خوردگی •
 کاربرد آسان و مقرون به صرفه •

 

 خصوصیات فیزیکی:
 رنگ یا بی رنگوضعیت ظاهري: مایع زرد کم

  1چگالی ویژه: 
pH  :(خالص)7-9 

 حاللیت در آب: کامالً محلول
 اثر بر فلزات: اثر ندارد.

 اثر بر الستیک و پالستیک:اثر ندارد.
 

 روش مصرف: 
درصد  15-25توان به صورت محلول را می CP-124بر اساس میزان آلودگی متفاوت است. کلینر  CP-124 میزان مصرف کلینر

وزنی مورد استفاده قرار داد. جهت رقیق سازي محلول از آب مقطر و یا آب دیونایز استفاده گردد. در صورتیکه امکان رقیق سازي 
یشنهاد می گردد محلول رقیق شده به صورت مستقیم از تولید کننده پذیر نباشد، پبا آب مقطر و یا دیونایز در واحد صنعتی امکان

 تهیه گردد.  
 هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده

 

 

 

 

 



 
 

  

 
 
   ۴۱ 
 

CP-126 کلینر 

. این فرآورده از پوست سخت باشدمی Onlineهاي توربوشارژر در حالت پره تمیز کردنیک کلینر پودري جهت  CP-126کلینر 
 باشد. هاي مختلف بر اساس سفارش قابل تولید و عرضه میها ساخته شده است. این کلینر در اندازهمیوه

 ها:ویژگی
 داراي عملکرد سریع و قدرت نفوذپذیري باال •
 کامالً گیاهی و سازگار با محیط زیست •
 شارژرعدم آسیب به توربو •
 صرفهکاربرد آسان و مقرون به  •

 

 خصوصیات فیزیکی:
 ايوضعیت ظاهري: پودر قهوه

 میلیمتر 5/0 -5/1   - میلیمتر 2-3اندازه ذرات: 
 غیر قابل حل در آبحاللیت در آب: 

 اثر بر فلزات: اثر ندارد.
 اثر بر الستیک و پالستیک:اثر ندارد.

 

 روش مصرف: 
 را صورت خالص استفاده نمایید. کلینر CP-126بر اساس میزان آلودگی متفاوت است. کلینر  CP-126میزان مصرف کلینر

CP-126   .پره هاي توربوشارژر را با ضربه زدن تمیز نموده و هیچگونه اثر مخرب نخواهد داشت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 
 
   ۴۲ 
 

CP-131 کلینر 

(Unitor: Aquatuff) 
 

CP-131 هاي گیاهی و حیوانی و چرك و قلیایی براي تمیز کردن روغن، واکس، روغنکننده عمومی و پایه آبی با خاصیت پاك
نها مزاحمت چربی و گریس آها و اماکنی است که در ها و کف، اتاقهاي صنعتی، دیوارهآلودگی است. قابل استفاده در آشپزخانه

 وجود دارد.
 

 ها:ویژگی
 کننده چند منظوره و قلیاییپاك •
 هاي آلیعاري از حالل •
 اپوکسی قابل استفاده براي پوشش •
 با صرفه اقتصادي و کاربرد آسان •

 خصوصیات فیزیکی:
 رنگمایع شفاف و بیوضعیت ظاهري: 

 1/1چگالی ویژه:
 اثر بر فلزات: فرآورده به صورت غلیظ بر فلزات آلومینیوم، قلع، روي و آلیاژهاي آنها اثرگذار باشد

 اثري ندارد.اثر بر الستیک و پالستیک: 
 

 روش مصرف:
CP-131 قابل  هاي شستشوهاي گوناگون مانند برس کشیدن، ابزار دستی تمیز کردن و به صورت اسپري کردن و ماشینبه روش

 کاربرد است. بر اساس مکان آلوده و میزان آلودگی میزان مصرف آن متفاوت است.
دقیقه آبکشی نمایید.  30را به مکان آلوده اسپري کرده و بعد از  درصد 20تا  10هاي موضعی، محلولبراي پاك کردن آلودگی

 به صورت خالص مصرف گردد. CP-131در صورت استفاده از اسپري دستی 

ا فشار بدرصد با آب استفاده گردد. فرآورده به محل آلوده با تجیهزات  30تا  20از محلول سیستم گاز ورودي براي حذف دوده از 
دقیقه با آب گرم آبکشی شود. در صورت نیاز فرآیند تکرار گردد. در صورت استفاده  50تا  40عد از گذشت باال اسپري شده و ب

 به صورت خالص مصرف گردد. CP-131از اسپري دستی 
 2تا  5/0در آب تازه نیاز است. براي فرآیند چرخشی نیز محلول  CP-131درصد از  2تا  5/0به محلول  براي تزریق مستقیم   

 فرآورده در آب مورد نیاز است. درصد

  هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده



 
 

  

 
 
   ۴۳ 
 

CP-135   کلینر

(Unitor: Seaclean) 
 

  CP-135کلینر  باشد.ها میمواد دترجنتی و سورفکتانتهاي هیدروکربنی، حاللپایه بر  قوياي فرآورده CP-135کلینر 
 باشد. ها میآل جهت شستشوي تانکاي ایدهکنندهپاك

 

 ها:ویژگی
 کلینر قوي با نفوذ بسیار سریع •
 عدم وجود ترکیبات نونیل فنل اتوکسیله •
 برنده انواع چربی و گریس از بین •
 کاربرد آسان و با صرفه اقتصادي •

 

 :خصوصیات فیزیکی
 ايمایل به قهوهوضعیت ظاهري: مایع 

 9/0چگالی ویژه: 
 Co 65نقطه فلش: باالتر از 

 اثر ندارد. اثر بر فلزات: 
 قبل از استفاده تست آزمایشگاهی صورت گیرد. اثر بر الستیک و پالستیک: 

 

 روش مصرف:
) قرار دهید. Offlineها را خارج از سرویس (باشد. سیستمدرصد می 2-20بر اساس میزان آلودگی  CP-135مقدار مصرف کلینر

درجه سانتیگراد  50-60گردد که دماي محلول بین سیستم به گردش در آورید. بهترین حالت زمانی حاصل میمحلول را داخل 
ساعت در سیستم گردش دهید.  5گردد. محلول را به مدت حداقل می  باشد. عدم گرم کردن محلول باعث افزایش زمان شستشو

 تم را با آب تمیز شستشو دهید. زمانیکه فرآیند به پایان رسید محلول را تخلیه نموده و سیس

 هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده



 
 

  

 
 
   ۴۴ 
 

CP-138   کلینر
(Unitor: Unipol) 

 

CP-138 بودن کند. به دلیل دارا ها را پاك میکننده مایع و خنثی با قدرت نفوذ باال در چربی و روغن بوده و آلودگیپاك
 کند.ها نفوذ میعوامل ترکننده و سورفاکتانت به سرعت در آلودگی

 ها:ویژگی

 غیر آتشگیر •
 غیر خورنده و خنثی •
 هاي آلیلعاري از حال •
 بدون آلودگی زیست محیطی •
 با صرفه اقتصادي و کاربرد آسان •
 ها با پوشش سیلیکات رويقابل استفاده براي تمام فلزات متداول و تانک •
 کاري شده و آلوده به مواد نفتی و عرشه کشتیاستفاده براي سطوح رنگقابل  •

 :خصوصیات فیزیکی
 سبز رنگوضعیت ظاهري: مایع 

 05/1چگالی ویژه: 
pH )(8-9=  خالص 

 بر فلزات متداول ندارد.اثر بر فلزات: اثر سوء 
 اثري ندارد.اثر بر الستیک و پالستیک: 

 روش مصرف: 
آن متفاوت است. بهترین روش مصرف این فرآورده استفاده  مصرف اساس میزان و نوع آلودگی و روشبر  CP-138میزان مصرف 

 80تا  50شود. استفاده از محلول ساعت استفاده می 5تا  1براي  CP-138درصد از  6تا  1شستشوي گردشی  است که محلول 
 تمیز (در صورت امکان آب گرم) آبکشی نمایید. درجه سانتیگراد نتایج بهتري دارد. بعد از فرآیند تمیز کردن با آب

است. تمام سطح تانک را با  CP-138درصد از  50تا  30براي شستشوي تانک با روش اسپري دستی نیاز به استفاده از محلول 
آبکشی ها نفوذ کند. سپس با آب گرم دقیقه اجازه دهید تا فرآورده به آلودگی 60تا  30محلول غلظت مناسب اسپري کرده و 

در تانک وجود دارد، بهتر است بعد از تخلیه کارگو، تانک با آب سرد  Semi-dryingو   Dryingهاينمایید.  در صورتی که روغن
-CPشستشو شود تا از اکسید شدن روغن و تشکیل رسوبات پلیمري سخت جلوگیري شود. پیش شستشوي تانک قبل از مصرف 

درصد این فرآورده جهت تمیز  5تا  1از محلول کند. می  تر آیند تمیز کردن را آساندرجه سانتیگراد فر 50با آب حدود  138
 . توان استفاده کردمیهاي عمومی هاي روکش شده و چرم و میز و صندلی و سرویسچوبکردن 



 
 

  

 
 
   ۴۵ 
 

  هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده



 
 

  

 
 
   ۴۶ 
 

CP-141 کلینر 

(Unitor: Disclean) 
 

CP-141 اي پایه آبی شامل سورفاکتانت و ترکیبات اسیدي به منظور حذف رسوبات چسبنده و کربنی از تمام انواع کنندهپاك
 باقیمانده جامدي ندارد. گونهاین فرآورده هیچاستفاده از هاي جداکننده است. دیسک

 

 ها:ویژگی
 غیر آتشگیر •
 و رسوبات آهکی هاحذف رسوبات کربنی از جداکنندهبا کارآیی باال جهت  •
 هاي آلی کلردارعاري از حالل •
 قابل استفاده براي استیل ضد زنگ و آهن •

 

 :خصوصیات فیزیکی
 رنگوضعیت ظاهري: شفاف و بی

 24/1چگالی ویژه: 
pH )1% = (2 

 اثر دارد. اثر بر فلزات: بر فلزات آلومینیوم، قلع، روي
 پالستیک: اثري ندارد.اثر بر الستیک و 

 

 روش مصرف: 
    20بر اساس میزان آلودگی متفاوت است. از فرآورده به صورت خالص و رقیق شده با آب تازه تا %  CP-141میزان مصرف

 کنندگی بهتري به همراه دارد.توان استفاده کرد. غلظت باالتر محلول نتایج پاكمی

 Separating Diskتوان استفاده کرد. ) میSeparator Partبراي اجزاء جداکننده (وري به منظور حذف رسوبات از روش غوطه

Stack   را جدا کرده و داخل وان حاويCP-141 .ساعت براي نفوذ فرآورده به رسوبات و حذف  2تا  1زمان تقریبی  قرار دهید
ي به همراه دارد. پس از خارج کردن قطعات از وان درجه سانتیگراد نتایج بهتر 60تا  50نها مورد نیاز است. همزدن وان و دماي آ

 و دستیابی به تمیزي مطلوب، با آب تازه آبکشی نمایید.

 روي دیسک استفاده نمود. CP-141توان از روش اسپري کردن می پذیر نباشد،امکانوري اگر استفاده از حمام غوطه

 هاي شیمیایی ضروري است.رآوردهتذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از ف

 

  



 
 

  

 
 
   ۴۷ 
 

CP-146   کلینر

(Unitor: Metalbrite HD) 

CP-146 از مواد اسیدي، سورفاکتانت و مواد بازدارنده خوردگی است. جهت از بین بردن زنگ و براق کردن سطح فلزات  ترکیبی
 قابل استفاده است.کاربرد دارد. همچنین براي حذف زنگ از سطوح رنگ شده، چینی، سرامیک و موزائیک 

 ها:ویژگی
 غیر آتشگیر •
 حذف زنگ از سطح تمام فلزات •
 کنندگی سریع و مناسبداراي قدرت پاك •
 قابل انحالل در آب •
 با صرفه اقتصادي و کاربرد آسان •

 :خصوصیات فیزیکی
 تا زرد کمرنگ رنگو بی مایع شفافوضعیت ظاهري: 

 26/1چگالی ویژه: 
pH )1% = (2 

 ، برنج و چدن اثر دارد.آهن نرمبر فلزات آلومینیوم، تماس طوالنی این فرآورده اثر بر فلزات: 
 اثر بر الستیک و پالستیک: اثري ندارد.

 روش مصرف:
به سطح مورد نظر، تعداد اجزاء و میزان آلودگی بستگی دارد. براي استفاده فرآورده با آب رقیق گردد. براي  CP-146میزان مصرف 

ز را به آب اضافه کرده و هرگ همواره اسیدتوجه داشته باشید که  رقیق کردن این فرآورده همواره از سطل پالستیکی استفاده نمایید.
 آب را به اسید اضافه نکنید.

  استفاده نمایید. 50زدگی شدید و شستشوي مکان جوشکاري شده از محلول %زنگبراي حذف 
 بکشی نمایید.آدقیقه بعد از به کاربردن فرآورده سطح را  10تا  5استفاده کرده و حداکثر  10-30براي قطعات آلومینیومی از محلول %
 دقیقه حتماً آبکشی نمایید. 30  تا 15استفاده کرده و بعد از  20-50براي سطوح مس و برنج از محلول %

 دقیقه سطح را آبکشی نمایید.  20تا  15کند. بعد از کفایت می 10-20لول %حبراي حذف زنگ از سطوح رنگ شده م
بر اساس میزان و سختی لکه نیاز دارد. بعد از گذشت نیم  20-40عات سرامیکی، مالمین، چینی و شیشه به محلول %طحذف زنگ از ق
یت کنندگی کفا(این زمان تقریبی و ممکن است مدت زمان کمتري براي پاك کاربرد فرآورده قطعات را با آب بشویید.ساعت از زمان 

را شستشو  ده کرده و با فشار آب محلدقیقه استفا 20تا  10به مدت  30هاي سیمان و آهک از محلول %براي از بین بردن لکه  کند.)
هر چه فرآورده  به صورت گردشی تا از بین رفتن زنگ استفاده کنید. 5-10مخازن از محلول %زدگی در براي بر طرف کردن زنگ دهید.

 یابد.با آب کمتري رقیق گردد زمان زنگبري کاهش می
 هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده
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حاللی  CP-155کلینر 

(Unitor: Seacare OSD) 
 

CP-155    ه این فرآورد .رودمیبوده و با کارایی باال جهت پراکنده کردن ذرات نفت و روغن در آب به کار  پایه حاللیاي فرآورده
هاي گیبراي پاك کردن آلود قدرت امولسیون کنندگی باالیی دارد و براي امولسیون کردن آلودگی به ذرات بسیار ریز کاربرد دارد.

 .خط ساحلی، عرشه کشتی و باقیمانده سوخت تانک ذخیره کاربرد داردنفتی از سطح دریا، 

 

 ها:ویژگی
 قدرت امولسیون کنندگی باال •
 قابل تجزیه بیولوژیکی •
 هاي نفتی به ذرات بسیار ریز امولسیون باقیمانده آلودگی •
 کننده هاي روانهاي معدنی، نفت خام، مازوت، نفت سفید و روغنقابل استفاده براي روغن •

 

 :خصوصیات فیزیکی
 وضعیت ظاهري: مایع شفاف و زرد رنگ

 8/0چگالی ویژه: 
 61) = باالتر از ℃نقطه فالش (

 اثر بر فلزات: اثر ندارد.
 اثر بر الستیک و پالستیک: ممکن است باعث تورم پالستیک و الستیک سنتزي گردد.

 

 روش مصرف: 
 به میزان آلودگی، نوع آلودگی و مدت زمان آلودگی محیط  بستگی دارد.  CP-155میزان مصرف 

 دستورالعمل پاك کردن آلودگی در دریا:
CP-155 شود. میزان مورد نیاز از فرآورده را روي مکان به صورت خالص و با اسپري کردن مستقیم روي آلودگی به کار برده می

قابل مشاهده است.  جذب آلودگی گردد. پس از این مرحله پراکندگی ذرات در آب آلوده بپاشید و مدتی اجازه دهید تا فرآورده
لیتر  1توان مخلوط را به شدت هم زد تا پراکندگی ذرات بهتر انجام شود. حداقل میزان مصرف این فرآورده براي کارایی بهتر می

 متر مربع از مناطق آلوده است. 10براي 

 در ساحل و خط ساحلی:دستورالعمل پاك کردن آلودگی نفتی 
CP-155 ها گردد. سپس با شستشو به صورت خالص روي مناطق آلوده پاشیده شود. مدتی صبر کنید تا فرآورده جذب آلودگی

با فشار آب مکان آلوده را تمیز نمایید. در صورتی که میزان آلودگی کم و به صورت الیه نازکی باشد، حداقل یک لیتر از محصول 
 بع آلودگی کافی است. در صورت نیاز براي پاکسازي مناسب عملیات را چندین بار تکرار کنید.متر مر 10براي 
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 روي عرشه کشتی: دستورالعمل پاك کردن آلودگی نفت و روغن
را اسپري کنید. مدتی صبر کنید  CP-155تا حد امکان آلودگی را از عرشه کشتی جمع آوري نمایید. سپس روي باقیمانده مواد 

ده جذب مناطق آلوده شود.  بهتر است با یک برس، اسفنج یا هر روش دیگر مخلوط را هم بزنید. امولسیون تشکیل شده رتا فرآو
 را با فشار آب بشویید. در صورت نیاز عملیات را چندین بار تکرار کنید.

 

 .هاي شیمیایی ضروري استتذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده
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CP-175کلینر 

(Unitor: Enviroclean) 
 

CP-175 کننده و چربیگیر چند منظوره و پایه آبی است و ترکیبی از سورفاکتانت و مواد ترکننده است. براي تمیز پاك
کاربرد دارد. به عنوان پاك کننده  هاي گیاهی و حیوانی و روغن ماهیکردن روغن و گریس و آلودگی چرك مانند، روغن

 هاي بهداشتی کاربرد دارد.ها، دیواره، عرشه کشتی و سرویسعمومی براي استفاده در کارگو تانک
 

 ها:ویژگی

 پذیرغیر سمی و تجزیه •
 غیر آتشگیر •
 قابلیت انحالل کامل در آب •
 داراي بوي خوش •
 قابل استفاده روي انواع پالستیک و وینیل •
 در دستگاه جدا کننده آب و روغن بعد از مصرفقابل جداسازي  •

 :خصوصیات فیزیکی
 رنگ تا زرد رنگوضعیت ظاهري: مایع ویسکوز بی

 1چگالی ویژه: 
pH )1% = (7 

 اثر بر فلزات: اثر ندارد.
 اثر بر الستیک و پالستیک: اثري ندارد.

 

 روش مصرف: 
CP-175    کشیدن، وسایل اسپري کننده دستی، اسپري پرفشار و کم فشار و هاي گوناگون مانند برس قابل استفاده با روش

با آب است. به طور  15به  1باشد. بر اساس میزان و نوع آلودگی قابل رقیق شدن تا نسبت وري اولتراسونیک میهاي غوطهتانک
 گردد. ی استفاده میهاي گیاهی و حیوانی و ماههاي روغنها بعد از حمل محمولهگسترده براي تمیزکردن کارگو تانک

ننده آب و روغن قابل جداسازي هاي جداکگردد که به راحتی با دستگاهبعد از استفاده امولسیون به دو فاز آب و روغن تبدیل می
 است. 

جداکننده هاي ساعت زمان براي جدا شدن داشته باشد و به دستگاه 3پسماند حاصل باید حداقل  ،بعد از استفاده به عنوان شوینده
 آب و روغن منتقل شود.
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قسمت در آب استفاده شود و روي  6به صورت خالص تا رقیق شده تا  توانبراي شستشوي موضعی به صورت اسپري دستی می
 60تا  40گنندگی در ماي دقیقه با آب شستشو شود. بهترین نتایج پاك 30تا  20هاي کثیف اسپري گردد. بعد از حدود لکه

 .آیدسانتیگراد به دست میدرجه 
 

Tank Cleaning: 
CP-175 یدروکربن است. زمانی که از سیستمهاي معدنی و خوراکی و همناسب براي تمیز کردن مخزن از روغن Tank-Wash 

در هر تن به طور تقریبی مورد نیاز است.زمانی که از روش گردشی از یک  8/0تا  5/0گردد، محلول با تزریق مستقیم استفاده می
توان استفاده کرد. بر اساس میزان آلودگی و تانک می 4ا غلظت باال براي تقریباً بمخزن به مخزن دیگر استفاده شود، از محلول 

نیاز است. تا زمانی که محلول خاصیت خود را از دست ندهد تا چندین درصد از فرآورده در آب مورد  5تا  3ظرفیت مخزن میزان 
 بار قابل استفاده است.

هاي مخازن سازگار است ولی در هر موردي قبل از استفاده از فرآورده، مقاومت پوشش و نگ و سیاري از پوششب این فرآورده با
 بازگشت به حالت اصلی تست گردد.

 هاي شیمیایی ضروري است.نی مواد پیش از استفاده از فرآوردهتذکر: مطالعه برگه اطالعات ایم
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CP-180کلینر 

(Unitor: Gamazyme Toilet Descaler) 

CP-180 تی هاي بهداشاي متشکل از نوعی باکتري و آنزیم جهت تمیز کردن مواد آلی، اوریک اسید و رسوبات از سرویسفرآورده
 است. 

 ها:ویژگی

 آلیحذف رسوبات آلی و غیر  •
 حذف ذرات اوره •
 قابل تجزیه بیولوژیکی •

 :خصوصیات فیزیکی
 مایع آبی رنگوضعیت ظاهري: 

 1چگالی ویژه: 
pH )1%:( ۲ 

 بر آلومینیوم و روي اثر دارد.اثر بر فلزات: 
 ندارداثر بر الستیک و پالستیک: 

 روش مصرف:
استفاده نمایید. چند دقیقه صبر کنید تا رسوبات به طور کامل اي یک بار گرم از فرآورده را حداقل هفته 70تا  50مقدار تقریبی 

 حل شود. سپس با استفاده از برس مکان آلوده را تمیز نمایید. سپس آبکشی نمایید.
 

 هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده
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Descalar Liquid 

(Unitor: Descaling Liquid) 
 

Descalar Liquid از خوردگی  بر و مواد بازدارنده خوردگی است. به دلیل داشتن بازدارندهمحلول اسیدي شامل مواد رسوب
وبات رسو هاي حرارتی مبدل ،هاکنندهگ از کندانسورها، تبخیرکند. باعث حذف رسوبات و زنفلزات آهن، مس و برنج جلوگیري می

بري با تغییر رنگ محلول به راحتی قابل تشخیص است. با حذف رسوبات راندمان سیستم عملیات رسوبگردد. آب بویلرها می
 رود.باال می

 

 ها:ویژگی
 مدت زمان نگهداري طوالنی •
 بر سریع و مؤثر و قابل آبکشی آسان رسوب •
 بري تغییر رنگ محلول با عملیات رسوب •
 حذف رسوبات ناشی از آب در دیگ بخار •
 و آسان عملکرد سریع •

 

 :خصوصیات فیزیکی
 وضعیت ظاهري: مایع سبز رنگ

 1/1چگالی ویژه: 
pH )1% = (1 

 اثر دارد. و سطوح گالوانیزه و آلیاژهاي آنها ، استیل ضد زنگاثر بر فلزات: بر آلومینیوم، قلع، روي
 اثر ندارد. اثر بر الستیک و پالستیک: 

 

 روش مصرف: 
توان در مورد اجزاء کوچک وري در حمام نیز میمؤثرترین روش است. از روش غوطههاي بزرگ سیرکوله کردن در سیستم

 از 5/0گردد. بعد از استفاده از این محلول استفاده از محلول % این فرآورده با آب استفاده می 10-30استفاده نمود. از محلول %
B.W.T P204  ساعت و تا رسیدن به  4تا  2به منظور خنثی شدن اسید باقیمانده ضروري است. این محلولpH  مورد نظر در

هاي کربنه آلوده است، قبل از مصرف این فرآورده تمیزکردن اگر تجهیزات به روغن، گریس، لجن یا روغن سیستم سیرکوله گردد.
 الزم است.  CP-175یا  CP-135تجهیزات با 

 ی: روش گردش
 آب در گردش را به طور کامل تخلیه نمایید. -1
یا سایر  CP-117مکان آلوده را تمیز نمایید. از اگر رسوبات به گریس، روغن و چربی آلوده است ابتدا با استفاده از چربیگیر  -2

 توان استفاده نمود.کننده میمحصوالت تولیدي بر اساس میزان نیاز و مشورت با تأمین
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 15بر مایع به سیستم آب گردشی اضافه شده و به مدت درصد رسوب 30تا 5فرآیند چربیگیري و تخلیه آب، محلول بعد از  -3
کیلوگرم  10تا  5 رنگ تغییر کرد، مجدداًدقیقه زمان الزم است. چنانچه در حین فرآیند رنگ محلول از سبز به زرد یا بی 45تا 

بري و وجود مقداري ماند. این رنگ نشانه پایان رسوبدقیقه به رنگ سبز باقی می 15از فرآورده را اضافه کرده که بعد از حدود 
 اسید در سیستم است.

 تخلیه کنید. را رسوب بر مایع -4
تا  دقیقه در سیستم 5الی  3اضافه کرده و اجازه دهید به مدت درصد  2تا  5/0به میزان  B.W.T P204آب تازه همراه با  -5

 کند. چرخشبه مورد نظر  pHرسیدن به 
 تخلیه نمایید. را کنندهآب شستشو همراه با خنثی -6
 نمایید.اندازي هوارد سیستم کرده و آن را را 20آب تازه با سختی کم حدود  -7

 

 روش غوطه وري:
ري و چربی ضروقطعات در صورت آلوده بودن به گریس، روغن  يدر استفاده از این روش نیز مانند روش گردشی ابتدا چربیگیر

اسید اضافی خنثی  B.W.T P204گردد و سپس با است. هم چنین از محلول رسوب بر با غلظت مشابه براي فرآیند استفاده می
 گردد. سپس قطعات آبکشی شود.

 شود. درجه سانتیگراد نگه ندارید تا از آزاد شدن گاز کلر جلوگیري 40احتیاط:هنگام کار با این فرآورده دما را باالتر از 
 این فرآورده حاوي اسیدهاي قوي بوده و هنگام کار با آن استفاده از تجهیزات ایمنی فردي به طور کامل ضروري است.

 این فرآورده همواره باید در ظروف پالستیکی نگهداري شود. 

 .دقت شود که اسید همواره باید به آب اضافه گردد و هیچگاه آب به اسید اضافه نگردد

اکسید باشد که تشکیل گاز هیدروژن با دستگاه اسید با رسوبات ممکن است شامل گازهاي هیدروژن و کربن ديمحصول واکنش 
هاي سیستم باید باز بوده و از شناسایی گاز قابل ردیابی است. براي جلوگیري از خطرات احتمالی ناشی از وجود گازها دریچه

 گازها و نصورت ایمن از محیط خارج شوند. براي جلوگیري از به دام افتادتجهیزات ردیابی گاز استفاده نمود. گازها باید به 
 محصوالت ایجاد شده، سیرکوله کردن از پایین صورت گیرد.

 هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده
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     Descalar Powder 

(Unitor: Descalex) 

Descaler Powder باشد و براي حذف زنگ و رسوبات کاربرد دارد. همچنین پودري و حاوي ترکیبات اسیدي میاي فرآورده
حاوي ترکیبات بازدارنده براي جلوگیري از خوردگی فلزات است. فرآورده قابل استفاده براي حذف رسوبات از بویلرها و موتورهاي 

 .هاي حرارتی استها و مبدلو رسوب از کندانسورها، تبخیرکنندهدیزل کولینگ واتر، از بین بردن زنگ 
 

 ها:ویژگی
 داراي قابلیت حمل و نگهداري آسان و ایمن •
 نشان دادن قدرت محلول جهت داراي شناساگر رنگی  •
 بر سریع و با کارآیی مناسبرسوب •
 اقتصادي با صرفه  •

 

 :خصوصیات فیزیکی
 پودر صورتی رنگوضعیت ظاهري: 

pH )1% = (5/1 
 بري اثري ندارد.در زمان رسوب 10%محلول اثر بر فلزات: 

 اثري ندارد. اثر بر الستیک و پالستیک: 
 

 روش مصرف: 
ز وري نیآید. در مورد اجزاء  کوچک روش غوطهزدایی با فرآیند چرخشی (سیرکوله کردن) به دست میبهترین کیفیت رسوب

 و یا CP-117قبل از مصرف این فرآورده با استفاده از  .گریس، روغن و لجن وجود داردی به قابل استفاده است. اگر آلودگ
 CP-175 ها بر طرف گردد.آلودگی 
مورد نیاز است. محلول قرمز رنگ بوده که با خنثی  Descaler Powderاز محلول  درصد 10تا  5بر اساس مقدار رسوب میزان  

رنگ محلول خنثی شده بی درجه سانتیگراد مؤثرتر است. 60دماي  تا. در صورت امکان استفاده از محلول گرددرنگ میشدن بی
انده ه منظور خنثی کردن باقیمببعد از اتمام کار با این فرآورده توان شارژ نمود. را حداکثر تا دوبار با اضافه کردن فرآورده می

 درجه سانتیگراد باالتر نرود.  60توجه نمایید دماي محلول از د. اییاستفاده نم B.W.T P204 از 5/0از محلول %اسید
 فردي به طور کامل ضروري است. احتیاط:این فرآورده حاوي اسیدهاي قوي بوده و هنگام کار با آن استفاده از تجهیزات ایمنی

اه تشکیل گاز هیدروژن با دستگاکسید باشد که محصول واکنش اسید با رسوبات ممکن است شامل گازهاي هیدروژن و کربن دي
هاي سیستم باید باز بوده و از شناسایی گاز قابل ردیابی است. براي جلوگیري از خطرات احتمالی ناشی از وجود گازها دریچه

 گازها و نتجهیزات ردیابی گاز استفاده نمود. گازها باید به صورت ایمن از محیط خارج شوند. براي جلوگیري از به دام افتاد
 حصوالت ایجاد شده، سیرکوله کردن از پایین صورت گیرد.م

 هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده



 
 

  

 
 
   ۵۶ 
 

 

Carbon Remover 

(Unitor: Carbon Remover) 
 

Carbon Remover باشد. سخت و گریس و روغن میاي قوي جهت حذف رسوبات کربنی کنندهو پاك اي پایه حاللیفرآورده
آل جهت قطعات داخلی موتورهاي شوینده ایده است.کمپرسورهاي هوا آالت، فیلترهاي مازوت و قابل استفاده براي قطعات ماشین

 هاي با سوخت سنگین است. احتراق و مشعل

 ها:ویژگی
 غیر خورنده •
 و سرعت عمل خوب قدرت نفوذ باال •
 تشکیل امولسیون با آب •
 آسان کاربرد •

 

 :خصوصیات فیزیکی
 مایع زرد شفافوضعیت ظاهري: 

 99/0چگالی ویژه: 
 50): باالتر از Coنقطه فالش (

 اثر بر فلزات: اثري ندارد.
 قبل از مصرف تست گردد. گردد.الستیک و پالستیک باعث تورم ست ممکن ا اثر بر الستیک و پالستیک: 

 

 روش مصرف: 
Carbon Remover وري وري و گردشی قابل استفاده است. در روش غوطههاي غوطه. با روشگرددبه صورت خالص مصرف می

ساعت زمان دهید تا فرآورده به آلودگی نفوذ کرده و رسوبات  5تا  1خالص قرار داده و  Carbon Removerقطعات را در وان حاوي 
است به زمان بیشتري براي تمیزي نیاز باشد. در صورت عدم دستیابی . بر اساس سختی رسوب ممکن کندقطعه جدا نرم و از را 

 به تمیزي مطلوب فرآیند را تکرار کنید. بعد از خروج قطعات از وان و قبل از استفاده آنها را آبکشی نمایید.
به صورت تدریجی ا ن فرآورده رتواباشد، میپذیر نمیوري امکاندر مواردي که جدا کردن قطعات از دستگاه براي روش غوطه

 روي قطعه مورد نظر ریخت و یا با عمل گردشی آن را تمیز نمود.
به صورت خالص و به  ز این فرآوردهبراي تمیز کردن گرمکن نفت سنگین، بخش گردشی روغن مبدل حرارتی و اویل کولرها ا

 ساعت بر اساس میزان آلودگی استفاده گردد. 12تا  5روش گردشی براي مدت 
درجه سانتیگراد استفاده  35محیط باید داراي تهویه مناسب باشد. در دماي کمتر از  Carbon Removerهنگام استفاده از  احتیاط:

هاي قوي بوده و هنگام کار با آن اصول ایمنی فردي را به طور کامل رعایت نمایید. دور از تابش فرآورده داراي حالل گردد.
 خورشید نگهداري شود. 



 
 

  

 
 
   ۵۷ 
 

 هاي شیمیایی ضروري است.رگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآوردهتذکر: مطالعه ب



 
 

  

 
 
   ۵۸ 
 

Carbon Clean 

(Unitor: Carbonclean LT) 

Carbon Clean کربن از توربوشارژها و بخش هوا  اي حاللی با خواص ویژه جهت حذف گریس و رسوبات سختفرآورده
 فرآورده براي فلز آلومینیوم نیز قابل استفاده است.هاي حرارتی است. این ها و مبدلکنندهخنک

 

 ها:ویژگی
 غیر خورنده •
 قابل استفاده براي تمیز کردن قطعات موتور مانند پیستون، شیرها و ... •
 قابل استفاده براي تمام انواع فلزات متداول •
 کاربرد آسان •

 

 :خصوصیات فیزیکی
 رنگمایع زرد رنگ یا بیوضعیت ظاهري: 

 9/0چگالی ویژه: 
 61): باالتر از Coنقطه فالش (

 اثر بر فلزات: اثري ندارد.
 گردد.اثر بر الستیک و پالستیک: باعث تورم الستیک و پالستیک می

 

 روش مصرف: 
Carbon Clean وري براي تمیز کردن اجزاء و قطعات وري و چرخشی استفاده نمود. از روش غوطهتوان به صورت غوطهرا می

درصد فرآورده در آب بر اساس میزان آلودگی استفاده نمایید. براي قطعات با  40تا  30شود. از محلول استفاده میآالت ماشین
ساعت نیز  20زمان تا  است است. براي قطعات با رسوبات سخت و سنگین ممکن الزم دقیقه زمان 50رسوبات سبک حداقل 

 افزایش یابد. بعد از خارج کردن قطعات از وان و دستیابی به تمیزي مطلوب، قطعات را آبکشی نمایید.
توان از روش گردشی استفاده کرد. براي تمیز می In-situآالت جدا نمود و براي تمیز کردن زمانی که نتوان قطعات را از ماشین

را به صورت خالص در سیستم گردش دهید. بر اساس میزان آلودگی ممکن  Carbon Clean،تیهاي حرارمبدل Oil Sideکردن 
 کنندگی مورد نیاز باشد.ساعت زمان براي پاك 24است تا 

هاي قوي بوده و هنگام فرآورده داراي حاللمحیط باید داراي تهویه مناسب باشد.  Carbon Cleanهنگام استفاده از  احتیاط:
 ایمنی فردي را به طور کامل رعایت نمایید. دور از تابش خورشید نگهداري شود. کار با آن اصول

 هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده

 



 
 

  

 
 
   ۵۹ 
 

       

     Electro Quicksolv 

(Unitor: Electrosolv) 
  

Electro Quicksolv با سرعت تبخیر باال براي تمیز کردن تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی کاربرد اي حاللی بوده و فرآورده
این فرآورده عایق بوده و بر روي الك  رساند.دارد. این فرآورده اثر خورندگی روي فلزات ندارد و آسیبی به کنداکتورها نمی

 ها اثري ندارد.پیچسیم

 

 ها:ویژگی
 غیر خورنده •
 حالل قوي با سرعت تبخیر باال و قدرت نفوذ باال  •
 تمیز  کردن قطعات  بدون نیاز به آبکشی بعد از •

 
 

 :خصوصیات فیزیکی
 رنگو بی وضعیت ظاهري: مایع شفاف

 18/1چگالی ویژه: 
 60): باالتر از Coنقطه فالش (

 اثر بر فلزات: اثري ندارد.
 پیش از استفاده تست آزمایشگاهی صورت گردد.الستیک و پالستیک میباعث تورم ممکن است اثر بر الستیک و پالستیک: 

 بر روي پالستیک قطعات الکتریکی تاثیري ندارد. د.گیر
 

 روش مصرف: 
 Electroبه صورت خالص مصرف شود.فرآورده هاي داراي تهویه مناسب استفاده گردد. در محیطElectro Quicksolvاز

Quicksolv  کردن یا استفاده از برس یا به صورت دستی روي قطعات قابل استفاده است. تجهیزات به صورت خالص با اسپري
توان با هواي ها از قطعات پاك شد، حالل اضافی را میوري در حالل تمیز نمود. زمانی که آلودگیتوان با غوطهکوچک رامی

 فشرده با فشار کم و حجم زیاد تبخیر کرد.

و ژنراتور روشن گز از این فرآورده روي موتور هر حاللی از روشن کردن شعله خودداري نمایید.نگام کار با مواد ه احتیاط:
 استفاده نشود. بعد از تمیز کردن موتور و ژنراتور عایق مقاومت به زمین باید مورد بررسی قرار گیرد.

.ضروري استهاي شیمیایی وردهتذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآ



 
 

  

 
 
   ۶۰ 
 

Electro Solv 
  

Electro Solv  اي حاللی بوده و با سرعت تبخیر باال براي تمیز کردن تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی کاربرد دارد. فرآورده
 رساند.این فرآورده اثر خورندگی روي فلزات ندارد و آسیبی به کنداکتورها نمی

 

 ها:ویژگی
 غیر خورنده •
 حالل قوي با سرعت تبخیر باال و قدرت نفوذ باال  •
 بدون نیاز به آبکشی بعد از تمیز  کردن قطعات  •

 
 

 :خصوصیات فیزیکی
 رنگوضعیت ظاهري: مایع شفاف و بی

 1چگالی ویژه: 
 60): باالتر از Coنقطه فالش (

 اثر بر فلزات: اثري ندارد.
گردد. پیش از استفاده تست آزمایشگاهی صورت الستیک و پالستیک میاثر بر الستیک و پالستیک: ممکن است باعث تورم 

 د. بر روي پالستیک قطعات الکتریکی تاثیري ندارد.گیر
 

 روش مصرف: 
به   Electro Solv هاي داراي تهویه مناسب استفاده گردد. فرآورده به صورت خالص مصرف شود.در محیط Electro solvاز

وان تاستفاده از برس یا به صورت دستی روي قطعات قابل استفاده است. تجهیزات کوچک رامی صورت خالص با اسپري کردن یا
توان با هواي فشرده با فشار کم و ها از قطعات پاك شد، حالل اضافی را میوري در حالل تمیز نمود. زمانی که آلودگیبا غوطه

 حجم زیاد تبخیر کرد.

شن کردن شعله خودداري نمایید. هرگز از این فرآورده روي موتور و ژنراتور روشن احتیاط: هنگام کار با مواد حاللی از رو
 استفاده نشود. بعد از تمیز کردن موتور و ژنراتور عایق مقاومت به زمین باید مورد بررسی قرار گیرد.

 هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده
  



 
 

  

 
 
   ۶۱ 
 

Electroclean 

(Unitor: Electrosolv-E) 
 

Electroclean براي تمیز کردن تجهیزات الکتریکی کماي حاللی و عاري از ترکیبات آلی کلردار بوده و با سرعت تبخیر فرآورده 
 رساند.و الکترونیکی کاربرد دارد. این فرآورده اثر خورندگی روي فلزات ندارد و آسیبی به کنداکتورها نمی

 

 ها:ویژگی
 غیر خورنده •
 هاي کلردارعاري از حالل •
 و قدرت نفوذ باال  کمحالل قوي با سرعت تبخیر  •
 کردن قطعات بدون نیاز به آبکشی بعد از تمیز  •

 
 

 :خصوصیات فیزیکی
 رنگوضعیت ظاهري: مایع شفاف و بی

 8/0چگالی ویژه: 
 60): باالتر از Coنقطه فالش (

 اثر بر فلزات: اثري ندارد.
 هایک و پالستیکالستبرخی از  باعث تورم ممکن است  بر پالستیک قطعات الکتریکی اثري ندارد ولی بر الستیک و پالستیک: اثر

 .گردد. پیش از استفاده تست آزمایشگاهی صورت گیرد
 

 روش مصرف: 
به  Electrocleanهاي داراي تهویه مناسب استفاده گردد. فرآورده به صورت خالص مصرف شود. در محیط Electroclean از   

وان تصورت خالص با اسپري کردن یا استفاده از برس یا به صورت دستی روي قطعات قابل استفاده است. تجهیزات کوچک را می
توان با هواي فشرده با فشار کم و شد، حالل اضافی را میها از قطعات پاك وري در حالل تمیز نمود. زمانی که آلودگیبا غوطه

 حجم زیاد تبخیر کرد. 

احتیاط: هنگام کار با مواد حاللی از روشن کردن شعله خودداري نمایید. هرگز از این فرآورده روي موتور و ژنراتور روشن 
 مورد بررسی قرار گیرد. استفاده نشود. بعد از تمیز کردن موتور و ژنراتور عایق مقاومت به زمین باید

 هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده

  



 
 

  

 
 
   ۶۲ 
 

Soot Remover Powder 
(Unitor: Soot Remover) 

 

Soot Remover Powder گرمکن هاي بخار، سوپرهیترها، هاي دیگاي پودري جهت حذف دوده و خاکستر در دودکشفرآورده
درصد از  کارآیی  50متر رسوب تقریباً معادل میلی 3درصد و هر  10متر رسوب تقریباً معادل میلی 1هوا و اکونومایزرها است. هر 
هد. دهد. این فرآورده همچنین از خوردگی اسیدي جلوگیري کرده و مصرف سوخت را کاهش میمبدل حرارتی را کاهش می
 وند.شتیکی خود دماي احتراق دوده را کاهش داده و به راحتی رسوبات سوخته و از دودکش خارج میاین فرآورده با فعالیت کاتالی

 

 ها:ویژگی
 حذف دوده و خاکستر •
 کاهش خوردگی اسیدي •
 افزایش کارآیی سوخت و دیگ بخار •
 کاهش خطرات ناشی از آتش گرفتن دوده و خاکستر •
 کاربرد آسان •

 

 :خصوصیات فیزیکی
 سبز رنگوضعیت ظاهري: پودر 

 در صورت وجود رطوبت، ممکن است روي آلومینیوم اثر داشته باشد.اثر بر فلزات: 
 اثر بر الستیک و پالستیک: اثر ندارد. 
 

 روش مصرف: 
به میزان مصرف سوخت روزانه هر دیگ بخار وابسته است. بهتر است فرآورده  Soot Remover Powderمیزان مصرف    

خار وارد شود تا اطمینان حاصل شود که پودر در تمام مسیر و محفظه احتراق وارد شده است. توسط ماشین دمنده به دیگ ب
 میزان مصرف فرآورده بر اساس میزان سوخت مصرفی دیگ بخار نشان داده شده است. صفحه بعددر جدول 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 
 
   ۶۳ 
 

 میزان مصرف فرآورده

 روز) (کیلوگرم/

 مصرف سوخت

 (تن / روز)

 Steam raisedدیگ بخار 

 (تن/ ساعت)

1 5/5 3 

2 11 6 

3 16 9 

5/3 21 12 

4 27 15 

5/4 41 23 

5 55 31 

5/5 82 46 

5/6 110 62 

 

الزم است. در جدول  upstreamبه سیستم دودکش از  Soot Remover Powderبراي موتور دیزل نیز تزریق مستقیم 
 زیر میزان فرآورده مورد نیاز بر اساس مصرف سوخت روزانه براي موتور دیزل نشان داده شده است. 

 میزان مصرف فرآورده
 روز) (کیلوگرم/

 میزان مصرف سوخت
 (تن/ روز)

5/1 10 

3 20 

5/3 30 

4 40 

5/4 50 

هاي شیمیایی ضروري است.مواد پیش از استفاده از فرآوردهتذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی 



 
 

  

 
 
   ۶۴ 
 

Soot Remover Liquid 

(Unitor: Soot Remover Liquid) 
 

Soot Remover Liquid     نشینی دوده و خاکستر در اي پایه آبی با ویسکوزیته کم جهت حذف و جلوگیري از تهفرآورده
متر رسوب تقریباً معادل میلی 1هوا و اکونومایزرها و موتورهاي دیزلی است. هر هاي بخار، سوپرهیترها، گرمکن هاي دیگدودکش

دهد. این فرآورده با فعالیت کارآیی مبدل حرارتی را کاهش می درصد از 50ر رسوب تقریباً معادل متمیلی 3درصد و هر  10
شوند. وجود ناخالصی از دودکش خارج میکاتالیتیکی خود دماي احتراق دوده را کاهش داده و به راحتی رسوبات سوخته و 

شود که به در واکنش با رطوبت هوا اسید سولفوریک حاصل می شود ومی 3SOو سپس  2SOگوگرد در سوخت باعث تشکیل 
دهد. بنابراین خسارت سنگین ناشی شدت خورنده است. این فرآورده مانع از این تبدیل گشته و خوردگی اسیدي را کاهش می

 یابد.گی در صنایع کاهش میاز خورد
 

 ها:ویژگی
 حذف دوده و خاکستر •
 کاهش خوردگی اسیدي •
 افزایش کارآیی سوخت و دیگ بخار •
 بهبود فرآیند انتقال حرارت •
 کاهش خطرات ناشی از آتش گرفتن دوده و خاکستر •

 

 :خصوصیات فیزیکی
 وضعیت ظاهري: مایع سبز رنگ

 1/1چگالی ویژه: 
pH )1%(: 5-4 

 در صورت وجود رطوبت، ممکن است روي فوالد نرم، آلومینیوم و آهن اثر داشته باشد.اثر بر فلزات: 
 اثر بر الستیک و پالستیک: اثر ندارد 

 

 روش مصرف: 
فرآورده توسط   به میزان مصرف سوخت روزانه هر دیگ بخار وابسته است. بهتر است Soot Remover Liquidمیزان مصرف 

در تمام مسیر و محفظه احتراق وارد شده است. در جدول  مایعدیگ بخار وارد شود تا اطمینان حاصل شود که  ماشین دمنده به
 میزان مصرف فرآورده بر اساس میزان سوخت مصرفی دیگ بخار نشان داده شده است. ارائه شده

 
 
 
 



 
 

  

 
 
   ۶۵ 
 

 میزان مصرف فرآورده
 روز) (کیلوگرم/

 مصرف سوخت
 (تن / روز)

 Steam raisedدیگ بخار 
 (تن/ ساعت)

1 5/5 3 

2 11 6 

3 16 9 

5/3 21 12 

4 27 15 

5/4 41 23 

5 55 31 

5/5 82 46 

5/6 110 62 

الزم است. در جدول زیر  upstreamبه سیستم دودکش از  Soot Remover Liquidبراي موتور دیزل نیز تزریق مستقیم 
 میزان فرآورده مورد نیاز بر اساس مصرف سوخت روزانه براي موتور دیزل نشان داده شده است. 

 میزان مصرف فرآورده
 (کیلوگرم/روز)

 میزان مصرف سوخت
 (تن/ روز)

5/1 10 

3 20 

5/3 30 

4 40 

5/4 50 
 

 هاي شیمیایی ضروري است.از فرآورده تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده



 
 

  

 
 
   ۶۶ 
 

Hand Cleaner Cream 
(Unitor: Natural Hand Cleaner) 

 

Hand Cleaner Cream   کند. زداید و پوست را نرم میژلی کرم رنگ با مواد اولیه طبیعی است که آلودگی را از دست می
 رساند.روغن، گریس و سیاهی را از دست پاك کرده و آسیبی به پوست دست نمی

 

 ها:ویژگی
 فاقد  ترکیبات نونیل فنیل اتوکسیالت  •
 ها، روغن و گریستوانایی زدودن چربی •
 کنندگیداراي خاصیت ضد عفونی •
 ها داراي قابلیت انحالل در آب جهت آبکشی آسان دست •
 غیر آتشگیر، غیر سمی و غیر خورنده  •

 

 :خصوصیات فیزیکی
 وضعیت ظاهري: ژل کرم رنگ

 1چگالی ویژه: 
 اثر ندارد.اثر بر فلزات: 

 .اثر بر الستیک و پالستیک: اثر ندارد 
 

 روش مصرف: 
هاي آلوده را ماساژ دهید. به هم بمالید و تمام قسمت اها ررا بدون نیاز به آب روي کف دست قرار داده و دست فرآوردهمقداري از 

 ها را با آب تمیز بشویید.قبل از صرف غذا دستها را پاك کنید. در فرصت مناسب و سپس با حوله یا پارچه تمیز دست

 هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 
 
   ۶۷ 
 

Hand Cleaner Liquid 

(Unitor: Natural Hand Cleaner) 
 

Hand Cleaner Liquid کند. روغن، زداید و پوست را نرم میمایعی با مواد اولیه طبیعی است که آلودگی را از دست می
 رساند.گریس و سیاهی را از دست پاك کرده و آسیبی به پوست دست نمی

 

 ها:ویژگی
 فاقد  ترکیبات نونیل فنیل اتوکسیالت  •
 ها، روغن و گریس.توانایی زدودن چربی •
 کنندگی.داراي خاصیت ضد عفونی •
 ها داراي قابلیت انحالل در آب جهت آبکشی آسان دست •
 غیر آتشگیر، غیر سمی و غیر خورنده  •

 

 :خصوصیات فیزیکی
 وضعیت ظاهري: مایع کرم رنگ

 9/0چگالی ویژه: 
 اثر ندارد.اثر بر فلزات: 

 .اثر بر الستیک و پالستیک: اثر ندارد 
 

 روش مصرف: 
هاي آلوده را ماساژ دهید. به هم بمالید و تمام قسمت اها ررا بدون نیاز به آب روي کف دست قرار داده و دست آوردهرفمقداري از 

 ها را با آب تمیز بشویید.ها را پاك کنید. در فرصت مناسب و قبل از صرف غذا دستسپس با حوله یا پارچه تمیز دست

 هاي شیمیایی ضروري است.استفاده از فرآوردهتذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از 

 

  



 
 

  

 
 
   ۶۸ 
 

CP-261 
(Unitor: Alkleen Liquid) 

CP-261 ا، هکننده قوي با خاصیت قلیایی و پایه آبی با مواد پاك کننده ویژه است که به منظور تمیز کردن کارگو تانکپاك
دارا بودن امولسیفایر و خاصیت صابونی شدن  مخازن با پوشش استیل ضد زنگ، اپوکسی/ پلی اورتان کاربرد دارد. به دلیل

   از این فرآورده جهت شستشوي کوره دیگ بخار کند.می   هاي گیاهی و حیوانی را از مخازن به راحتی حذف روغن
)Boiler furnaceتوان استفاده نمود.) و به عنوان عامل خنثی کننده نیز می 
 

 ها:ویژگی
 هاي ماهی، حیوانی و گیاهی روغن قابلیت نفوذ سریع و امولسیون کردن •
 غیر آتشگیر •
 هاي اپوکسیغیر خورنده براي فلزات آهن و پوشش •
 هاي آلی کلردارعاري از حالل •
 کاربرد آسان  •

 

 :خصوصیات فیزیکی
 وضعیت ظاهري: مایع مات و کمی ویسکوز

 2/1چگالی ویژه: 
pH )1%(: 12 

 .آلیاژهاي آنها و پوشش گالوانیزه اثر دارداثر بر فلزات: بر فلزات آلومینیوم، روي، قلع و 
ها ها و الكگاز رن يسیاربهاي سیلیکات روي و براي پوششبر الستیک و پالستیک اثري ندارید. اثر بر الستیک و پالستیک: 

 مناسب نیست.
 

 روش مصرف: 
ک بس هاينغاز تشیکل پلیمرها و نیز روها بالفاصله بعد از تخلیه مخزن را با آب سرد به منظور جلوگیري در مورد کارگو تانک

درجه سانتیگراد نتیجه بهتري  80تا  60درصد در آب تمیز را تهیه نمایید. استفاده از محلول با دماي  10تا  3بشویید. محلول 
 هاي طبیعی در دماي کمتر نیز قابل تمیز شدن است. دارد. برخی مواد پلیمري تشکیل شده حاصل از روغن

      ستفاده از این فرآورده روش تزریق مستقیم از طریق حالت گردشی در تانک و سپس شستشو با استفاده ازبهترین روش ا
Tank Cleaning Machines  80درصد براي تمیزي کامل تانک استفاده کنید. دماي بهینه مصرف  10تا  5است. از محلول 

 مایید.درجه سانتیگراد است. بعد از اتمام فرآیند مکان را آبکشی ن

هاي گیاهی و حیوانی به منظور حذف ها بعد از تخلیه روغندرصد در آب تازه براي تمیز کردن کارگو تانک 10تا  5محلول 
ري با آب گرم و اسپري پرفشار نتایج بهت اده از اسپري براي آبکشی و آبکشیآلودگی قبل از بارگیري مجددمناسب است. استف

 .دارد



 
 

  

 
 
   ۶۹ 
 

 20درصد از فرآورده تهیه و به سطوح مورد نظر اسپري گردد. بعد از گذشت  20تا  10محلول : بخارآتشخوار دیگ تمیز کردن 
هتري دارد. بر اساس نوع و میزان رسوبات بدرجه سانتیگراد نتایج  45دقیقه مکان را آبکشی نمایید. محلول با دماي باالتر از 

 ممکن است فرآیند نیاز به تکرار داشته باشد.

 :هاي حرارتی و بویلرها و کندانسورهامبدل بخش گردشی آبلودگی روغن در تمیز کردن آ
 درصد استفاده نمایید. 10تا  5از محلول 

 واحد را بسته و مطمئن شوید که ایزوله و عایق است.  
 تمام آب را تخلیه کنید.

 لوله بخار را ترجیحاً پایین واحد متصل کنید.
) جهت هم زدن استفاده نمایید. دریچه بخار Steamاین امکان وجود ندارد از بخار (پمپ گردش کوچک به آن متصل کنید. اگر 

 را جهت خروج بخارات براي جلوگیري از ایجاد فشار باز گذارید.
 محلول را به سیستم اضافه کنید. 

 یا سطح مینیمم آب دیگ بخار اضافه کنید. Tube Bundleآب تازه تا باالي سطح 
ساعت بعد از دستیابی به دماي مورد نظر گردش دهید. واحد را تخلیه  24تا  12اد حرارت داده و براي درجه سانتیگر 60حداقل 

 کنید.
 را با آب تازه به منظور حذف روغن شستشو دهید. Tubeدر بویلرها هر 

دقیقه اجازه  20تا  15فرآورده خالص را در محل مورد نظر اسپري کرده و  ذغال حاصل از سوخت)( PET Cokeتمیز کردن براي 
 دهید تا به آلودگی نفوذ کند. سپس آبکشی نمایید.

ساعت و دماي باالتر  24تا  12درصد پر کنید. بر اساس میزان آلودگی  10تا  5دیگ بخار را با ، Steam Boilerتمیز کردن براي 
 مایع پاك کننده گرم تخلیه کرده و آبکشیدرجه سانتیگراد براي تمیزي الزم است. بعد از تمیز شدن کامل دیگ بخار را از  70از 

 نمایید.

 گردد.برابر می 2تا  5/1است. در صورت استفاده از آب دریا میزان مصرف فرآورده  استفاده از آب تازه ضروري هابراي تهیه محلول

 هاي شیمیایی ضروري است.تذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآورده

 

 

 

 

 



 
 

  

 
 
   ۷۰ 
 

 

CP-280 

(Unitor: Tankleen) 

CP-280 و سطوح آلوده به روغن و آلودگی از موتورخانه، عرشه کشتی،  به منظور تمیز کردن قوي و حاللیاي پایه فرآورده
 باشد.گریس می

 

 ها:ویژگی
 حاللیچربیگیر پایه  •
 مناسب جهت شستشو کارگو تانک، بیلج و خطوط لوله •
 غیر خورنده با سمیت پایین •
 آسان و با صرفه اقتصادي کاربرد •

 

 :خصوصیات فیزیکی
 مایع شفاف زرد رنگوضعیت ظاهري:

 85/0چگالی ویژه: 
 Co 65نقطه فلش: باالتر از 

 ندارد.اثر بر فلزات: 
و  بر روي الستیک ها مناسب نیست.ها و الكاز رنگ يسیاربهاي سیلیکات روي و اثر بر الستیک و پالستیک: براي پوشش

 پالستیک ممکن است اثرگذار باشد.
 

 روش مصرف:
CP-280 براي پاك کردن  درصد قابل مصرف است. 20هاي متفاوت و به صورت خالص و یا رقیق شده تا نسبت با روش

زمان دهید دقیقه  30درصد را روي آلودگی اسپري کرده و حدود  20به صورت دستی فرآورده خالص یا محلول هاي آلوده لکه
 تا به آلودگی نفوذ کند. سپس آبکشی نمایید.

توان استفاده کرد. تا زمانی که محلول خاصیت خود را از دست درصد می 5تا  5/0براي استفاده به صورت گردشی از محلول 
 توان از محلول استفاده کرد.نداده می

 هاي شیمیایی ضروري است.دهتذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآور

  



 
 

  

 
 
   ۷۱ 
 

کننده اسیدخنثی  

زنگبري و  هايبر باقیمانده در سیستماي پایه آبی و قلیایی جهت خنثی کردن اسید اضافی یا رسوبکننده اسید فرآوردهخنثی
. وجود مواد در جلوگیري از خوردگی بسیار موثر است رسد کهمی 11تا  pH 9رسوب است. این ماده با خنثی کردن اسید، به 

از  کننده جهتگردد. بنابراین از خنثیاوانی میهاي تعمیراتی فرمالی و هزینههاي اسیدي کف کشتی باعث خوردگی و خسارت
 گردد.بین بردن اسید اضافی استفاده می

 ماند.باقی میز قرم به اي فرموله شده است که پس از خنثی شدن اسید رنگ فرآورده صورتی و یا متمایلکننده به گونهخنثی
 

 ها:ویژگی
 جلوگیري از خوردگی اسیدي •

 هاي سنگین جبران خوردگی اسیديکاهش هزینه •

 کاربري آسان •
 

 :خصوصیات فیزیکی
 وضعیت ظاهري: مایع صورتی رنگ و شفاف

 15/1چگالی ویژه: 
pH )1% =(5/10 

 اثر بر فلزات: بر فلزات آلومینیوم و روي اثر دارد.
 پالستیک: اثر ندارد.اثر بر الستیک و 

 روش مصرف:
کننده را به طور مستقیم در کف کشتی و بر روي اسید اضافی بریزید. ایجاد کف در ناحیه اسیدي نشان دهنده واکنش با خنثی

ف کاسید است. میزان اضافی استفاده از فرآورده مشکلی ندارد. زمانی که اسید کامالً خنثی شود، با افزودن فرآورده به آن دیگر 
نشان دهنده  10تا  9محلول بین  pHماند. ثابت ماندن و هم چنین رنگ محلول صورتی یا متمایل به قرمز باقی میشده ایجاد ن

 خاتمه عملیات و از بین رفتن اسید است. 
 احتیاط: به دلیل دارا بودن خاصیت قلیایی رعایت ایمنی فردي در کار با آن ضروري است.

 هاي شیمیایی ضروري است.ات ایمنی مواد پیش از استفاده از فرآوردهتذکر: مطالعه برگه اطالع

 

 

 

 



 
 

  

 
 
   ۷۲ 
 

یابیر آبخم  

 

هاي ذخیره و تعادل استفاده گیري سطح آب داخل تانکیاب جهت شناسایی وجود آب در روغن، نفت و یا اندازهخمیر آب
. این فرآورده عاري از مواد آیدرنگ قرمز در میاب زرد رنگ است و در تماس با آب تغییر رنگ داده و به یگردد. خمیر آبمی

 سمی بوده و استفاده از آن براي مخازن آب شرب بالمانع است. 
 

 ها: ویژگی

 عملکرد سریع  •

 کاربرد آسان •

 شناسایی وجود آب با تغییر رنگ فرآورده •
 

 روش مصرف:

یک میله مالیده و داخل مایع مورد نظر قرار داده و خارج نمایید.  ساندینگ و یا جهت استفاده از این خمیر آن را بر روي   
توان حجم آب داخل مخزن را چنانچه خمیر به رنگ قرمز در آید نشانه وجود آب است. اگر میله مورد استفاده مدرج باشد،می

 گیري کرد. اندازه
هاي شیمیایی ضروري است.استفاده از فرآوردهتذکر: مطالعه برگه اطالعات ایمنی مواد پیش از 



 
 

  

 
 
   ۷۳ 
 

 کیت جمع آوري نفت

 هايهلک ایجاد دگی ها به وجود آمده توسط لکه هاي نفتی امروزه یکی از مشکالت زیست محیطی به شمار می آید. هنگاملوآ

نواع بوم، . اباشد می ها ضرورتا مستلزم مسدود کردن و جلوگیري از انتشار بیشتر در اسرع وقتنفتی ، برطرف کردن این لکه
محدود کردن گسترش لکه نفتی و جذب آن کمک شایانی در حفظ محیط زیست  جهت متفاوت هاي اندازه در بالشتک و شیت

 نماید. میدریایی 

 ها: ویژگی

 در جذب مواد نفتیپذیري انتخاب •

 عدم غرق شدگیشناور ماندن و  •

 جذب باالي مواد نفتی •

 کاربري آسان و با صرفه اقتصادي •
 

 روش مصرف:

 بر اساس نوع و مقدار آلودگی از انواع بوم جهت محصور کردن لکه نفتی و جلوگیري از انتشار آن بر روي آب استفاده      
از انواع بالشتک و شیت جهت جذب نفت استفاده نمایید. انواع بوم، بالشتک و شیت هاي جذب نفت در اندازه هاي می گردد. 

 متفاوت تولید و عرضه می گردد. 
 

 اندازه بنديبسته واحد شرح پاك کوشش کار ردیف

 10 عدد جهت جذب مواد نفتی روي آب بالشتک 1
cm 40  ×cm 50 
cm 40  ×cm 30 

 
 cm4400   ×cm 44 1 عدد جهت جذب مواد نفتی سطوح رول شیت 2

 شیت 3
-جهت جذب مواد نفتی و پاك کردن لکه

 هاي روغنی
 cm 40  ×cm 50 50 عدد

 بوم 4
جهت جلوگیري از گسترش مواد نفتی و 

 هاجذب آن
 4 عدد

 Cm φ 40  ×cm 300 
 cm φ 25   ×cm 300 
cm φ 20  ×cm 300 

 cm φ 12  ×cm 120 
 cm φ 8  ×cm 120 

 1 متر جلوگیري از انتشار لکه نفتی روي آب فنس بوم 5
 cm 600  ×cm 80 

cm 1000  ×cm 100 

 هاي نفتیکیت ایمنی لکه 6
آوري مجموعه وسایل مورد نیاز جهت جمع

 لیتري Set 1 500 هاي نفتیلکه

 هاي نفتیکیت ایمنی لکه 7
آوري مجموعه وسایل مورد نیاز جهت جمع

 لیتري Set 1 250 هاي نفتیلکه

 


