
REAGENT 1
ИНОВАТИВЕН  ПРОДУКТ

Защитно-възстановителен комплекс  за гориво (бензин, дизел) 



РЕАГЕНТ 1:  РУСИЯ - БЪЛГАРИЯ

Европейското производствено подразделение  REAGENT-8000 Ltd (България, гр.Варна) на 
Научно-техническата корпорация Руслана-ЕС (Русия, гр.Новосибирск) е създадено в България 
през 2016 г.

Руската компания развива и продава този продукт в 
различни страни по света, овладява водещите пазарни 
позиции на съвременните технологии на автомобилно и 
друго оборудване, в това число и нано технологии.

Всички компоненти, които са използвани за производството 
на продуктите, са тествани  с модерно оборудване и специален
софтуер в тежките условия на Сибир.



РЕАГЕНТ 1: ДВИГАТЕЛ И ГОРИВО на практика
• Неизгорено гориво:
• - провокира изгаряне на клапани и уплътнения между колектора и блока на цилиндъра
• - повишава токсичността (CO и CH), допринася на увеличаване на саждите в отработените 

газове
• дава усещания на силна миризма на бензин или черен дим (особено на дизела), смесени с 

изгорелите газове на автомобила
• сажди, хванати е между херметичните пръстени и
• цилиндрични стени, действа като мек абразив
•
• Най-важният проблем е разтворът на молекулна сяра
(S) в горивото  :
• реагирайки при повишени температури и
непълно изгаряне на гориво с въглерод и
органични образувания, тя дава твърди
съединения под формата на кокс, сажди, лакове в
цилиндро-бутална група (CPG)



РЕАГЕНТ 1: ДВИГАТЕЛ И ГОРИВО на практика

• При постоянна работа на двигателя имаме:
• увеличаване на  разхода на гориво,
• загуби на мощност,
• коксуване на CPG,
• изгаряне на клапани и уплътнения,
• намалена производителност
• повишено съдържание на сажди и токсичност в отработените газове,
• повишено изразходване на дизелово гориво и бензинови двигатели с директно 

впръскване (GDI, 4 D и т.н.),
• загуба на пари за промиване на инжектори и дюзи и
• общо намаляване на живота на двигателя.



РЕАГЕНТ 1: В РАБОТАТА СИ

• РЕАГЕНТ 1, когато попадне в бензин или дизел:
• насища молекулната структура на горивото с йони на метали-катализатори от групата на 

платината
• осъществява дълбокото окисляване на гориво-въздушната смес в горивната камера с 

минимум кислород
• намалява температурното натоварване от изгарянето на метала в граничната зона на CPG
• горивото изгаря напълно и с максимална ефективност
• създава по-плавна обемна експлозия
• увеличава ефективността на изгаряне
• мощността и реакцията на газта на двигателя се увеличават.
• в същото време се намалява разхода на гориво
• намалено е образуването на сажди
• намалена токсичност на отработените газове
• двигателят започва да работи много по-гладко
• старта на "студения" двигател се извършва
• най-ефективно и бързо.



РЕАГЕНТ 1. ХИМИЧНАТА ФОРМУЛА

Химичната формула на концентрата включва:
- синтетични мастни киселини, фракции C5, C6,
адипинова киселина,
технически денилендиамин,
хидрохинон,
диатомит,
магнезиев оксид,
2x воден цериев амониев сулфат,
меден хлорид дихидрат,
родиев хидрат хлорид,
рапично олио.



РЕАГЕНТ 1. АКТИВАТОР ЗА ГОРИВО. КОНЦЕНТРАТ 

• РЕАГЕНТ 1 е:
• Концентриран орган метално - каталитичен състав
• Осигурява подобрено изгаряне на автомобилното гориво - бензин, дизел
• Намалява токсичността на отработените газове на дву- или четиритактови 

двигатели с вътрешно горене
• Притежава свойства против износване и незалепващи свойства
• Характерът на използването на концентрата е изключително граждански - за 

горивни системи на гражданския транспорт
• Не може да се използва при производството на оръжие или под формата на съставни 

части във военно оборудване.
• Максимална ефективност - 10-20% икономия на гориво 



РЕАГЕНТ 1 : РЕЗУЛТАТ НА РАБОТА 
• Каталитичният състав за гориво създава антифрикционно, защитно и възстановяващо 

покритие, което:
• предотвратява механичното износване и укрепва метала
• възстановява компресията
• елиминира шума на двигателя
• предпазва метала от химическо разрушаване
• намалява коефициента на триене
• намалява разхода на гориво до 25%;
• намалява CO и CH в изгорелите газове с 2-4 пъти;
• подобрява еластичността на гумените изделия;
• подобрява стартирането на двигателя, особено през зимата



РЕАГЕНТ 1. РЕЗУЛТАТ ОТ РАБОТАТА

• постепенно разтваряне (на молекулно ниво) на отлагания лак в термично 
натоварени зони на горивната система на двигателя (дюзи, инжектори, карбуратор, 
инжекционна помпа)

• възстановяване на работоспособността и увеличаване на производителността на 
горивни помпи с високо налягане, дюзи на инжектори и дюзи, карбураторни струи

• почистване от шлаки и въглеродни отлагания на кислородния сензор и катализатор 
след изгаряне на отработените газове на автомобила

• подобряване на стартирането на двигателя и последваща му работа
• почистване на горивната камера, всмукателните и изпускателните клапани
• намален разход на гориво и увеличена мощност
• намаляване на разходите за превантивна поддръжка на двигателя (промиване на 

горивната система на стойката).



РЕАГЕНТ 1: ЕФЕКТИВНОСТ

• Намаляване на разхода на гориво от 10% до 20%
• увеличаване на мощността на двигателя от 10% до 15%
• възстановяване на ефективността на неутрализатора на отработените газове и филтъра за 

твърди частици DPF
• намаляване на токсичността и дима на отработените газове до ЕВРО 10 
• възстановяване на подвижността на горните компресионни пръстени
• подобряване на работата на помпата за впръскване на дизелово гориво 
и двигателите с директно впръскване
• подобрено плъзгане на буталните двойки горивни помпи 
и буталните пръстени с високо налягане
• защита срещу негативните последици от използването на нискокачествено
• гориво.



РЕАГЕНТ 1: ОТЗИВИ
• ЕТ "Добруджански експорт - Георги Балабанов": използваме РЕАГЕНТ 1 за селскостопанска 

техника и превозни средства. Наблюдава се значително по-тиха работа на двигателя и 
намаляване на детонацията. Черният дим спря, филтърът DPF беше възстановен, което 
показва пълно изгаряне на горивото в камерите на двигателя и намаляване на образуването 
на сажди. Получихме намаление на разхода на гориво от 8 на 15%.

• ООД "Шумен - Пътнически автомобилен транспорт, тестван е за автобусен транспорт. 
Резултати: консумацията на масло намалява с 19%, шумът на двигателя с 29%, димът на 
двигателя със 79% (!), Разходът на гориво от 10 до 17%, трансмисията и двигателите работят 
чисто и тихо, запалването става по-бързо и автобусите са по-динамични.



РЕАГЕНТ 1: ОПАКОВКА, ТРАНСПОРТ, СЪХРАНЕНИЕ, ЗАЩИТА НА 
ПРИРОДАТА.

• Опаковани в запечатани контейнери:
• - метал съгласно TU 6-40-5793417-87;
• - полиетилен съгласно GOST 17000-71; обем не повече от 10 000 ml в една опаковъчна 

единица, в зависимост от консистенцията и начина на приложение;
• Контейнер за доставка и маркировка за съответствието му в съответствие с GOST 

14192-77 "Защита от влага";
• Температурен диапазон по време на съхранението и транспортирането на готови 

продукти: от - 30 ° C до + 40 ° C.
• Не трябва да е източник на замърсяване на въздуха, водата и почвата.
• Стойностите на праховите и газовите емисии в атмосферата по време на съхранение и 

опаковане не трябва да надвишават максимално допустимата концентрация (MPC) за 
вещества от четвърти клас на опасност

• ЗАБРАНЕНО е изхвърляне продукта  и компонентите му в резервоари за санитарна 
употреба и в канализацията.



РЕАГЕНТ 1: ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Работата, свързана със съхранението и опаковането, трябва да се извършва в съответствие
с изискванията на SNiP 111-4-80

Според степента на въздействие върху организма, той принадлежи към третия клас на
опасност съгласно GOST 12.1.007

С РЕАГЕНТ 1 могат да работят лица, които са най-малко на 21 години и са преминали
съответното обучение по безопасност

Лицата, участващи в производството, опаковането и съхранението на компоненти, трябва
да бъдат снабдени с лични предпазни средства:
- халати в съответствие с GOST 12.4.131 и GOST 12.1.007
- с ръкавици в съответствие с GOST 12.4.133;
- респиратори против прах в съответствие с GOST 12.4.028

Забранено е да се яде в помещения, където се произвеждат, съхраняват, пакетират или
съхраняват компоненти за производството



РЕАГЕНТ 1: ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

• Помещението, в което се произвежда РЕАГЕНТ 1, и зоната за съхранение на готови
продукти и техните компоненти, трябва да бъдат оборудвани с вентилация за подаване и
изпускане в съответствие с GOST 12.4.021.

• Всички работи, свързани с производството, опаковането и съхранението на РЕАГЕНТ 1,
трябва да се извършват в съответствие с правилата за индустриална санитария, предвидени
от GOST 12.3.005-75

• Концентратът НЕ е запалим, НЕ Е ЕКСПЛОЗИВЕН
• Ако готовият продукт или компонентите, използвани в производството, влязат в контакт с

тялото, измийте замърсената кожа с топла вода и сапун.
• Контролът на производството на РЕАГЕНТ 1 се извършва веднъж годишно.



РЕАГЕНТ 1: РАЗХОДНА НОРМА и ЦЕНА

• Разходната норма на концентрат REAGENT 1 за количеството гориво
за купувачи на едро (без ДДС):

РЕАГЕНТ 1 / литри ГОРИВО/ тона Цена / лев Намаление / %

1-10 5 297

11-20 50 267 10

21-50 100 237 20

51-100 250 207 30

101 & повече 500 195 35



РЕАГЕНТ 1: ПРИМЕР ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТ
БЕНЗИНОСТАНЦИЯ:
- средни продажби на една станция от 20 тона / ден
- общият обем на продажбите е 600 тона / месец
- необходими са 120 литра REAGENT 1
- общата цена е 11760 евро.
Допълнителни разходи на собственика на бензиностанцията - 0,02 евро / литър.
С постепенното запознаване на водачите с предимствата на бензина и дизела с такава добавка чрез 
информиране на място и на практика, мненията за  „печелившето гориво“ ще се разпространят сред 
по-голям брой шофьори и ще доведат до увеличаване на посещенията на бензиностанцията.
Според нашите изчисления увеличението ще възлезе на 18%, което ще увеличи приходите на 
бензиностанцията до 108 000 евро (при цена от 1 евро / литър).
ТРАНСПОРТНИ ФИРМИ: получават икономия от намаление на разход на гориво за  свой 
транспортен парк, похубава работа на двигатели на коли,  намаление на консумация на масло  и т.н. 
(отзиви).



РЕАГЕНТ 1 В БЪЛГАРИЯ

Производител: «Реагент 8000 Про» ЕООД, ЕИК 205364305
Управител Сергей Новолоцкий
+ 359 899599205  novolotzkiy@gmail.com

Продавач: «АРТЕЛА» ЕООД, ЕИК 200349580
Управител Юлия Вавилова
+359 879051548 yuliyavavilova@gmail.com
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