
Компанията Green World Groop Eco, производител на автохимия на Балканите, предлага 
технология за активация на дизела и бензина, с цел получаване на по-качествено гориво, с 
пълноценно изгаряне, със снижаване на замърсяванията от отработените газове на околната 
среда и за икономия на гориво в процеса на неговото използване. 

Каталитичната добавка за гориво Mister Eco Green – това е композиция от хомогенни и 
хетерогенни катализатори от платиновата група (с природен и синтетичен произход) и органични 
структури. Всички входящи в състава компоненти, взаимодействуват с въглеводородното гориво 
(дизел, бензин) и с повърхностите на триещите се двойки детайли, образуват открита система, 
която регулира процеса на горене, нормализира работата на горивната система и я защитава от 
различни неблагоприятни фактори. 

Каталитичната добавка за гориво Mister Eco Green обезпечава формиране на плътен 
епитаксиален филм на трибо-конюгирани повърхности, който представлява защитно покритие с 
нисък, управляем коефициент на триене. В горивовъздушната смес и отработените газове 
епитаксиалния филм се намира в диспергирано (до 20 нм) състояние (частично разтворено), 
което позволява активиране на горенето на горивото в целият обем на горивната камера за 
сметка на утилизацията на звуковата, лъчевата и вълновата енергии. 

Каталитичната добавка за гориво Mister Eco Green има гарантирано качество и 
съвместимост с всички видове  въглеводородно гориво. Използването на състава за активация на 
горивото, позволява да се повиши икономичността и екологичността на термодинамичните 
процеси на изгаряне на горивовъздушната смес с повишаване на ресурса на цилиндрово-
буталната група и горивоподаващата апаратура. Използваната каталитична  добавка за 
гориво Mister Eco Green позволява да се намалят изискванията към качеството на изгаряното  
въглеводородно гориво за вредни примеси, наличие на вода и сяра.  

Същност на разработката и влиянието на каталитичната  добавка за гориво Mister Eco 
Green за течно въглеводородно гориво.  

Каталитичната добавка за гориво Mister Eco Green – това е комплекс от химически активни 
съединения, включващи набор катализатори от платиновата група, защищаващи активния метал 
от въздействието на обкръжаващата среда. При попадане на съставката  във въглеводородното 
гориво органичните молекули се разтварят  и активните йони на метал-катализатора се 
съединяват с горивната въглеводородна система по такъв начин, че цикличните и ароматични 
въглеводороди (по-нататък – бензолен кръг) губят междувъглеродните връзки, придобивайки в 
замяна магнитни връзки (мултиполи). Това става за сметка на спин-спиново и спин-орбитално 
взаимодействие, т.е. взаимодействие на частиците, зависящо от величината и взаимната 
ориентация на орбиталния и спинов момент на количеството движение и приводящото към така 
наричаното тънко (мултиплетно) разделяне на ниво енергия на системата. По такъв начин, 
наличието на катализатора възбужда химически устойчивите молекули на горивото, 
обезпечавайки им спин-орбитално взаимодействие. 

При добавяне на каталитичната добавка за гориво Mister Eco Green в бензин или дизел, 
устойчивите молекули на въглеводородите, а също и кислорода в горивовъздушната смес се 
активират, преминавайки от основно състояние във възбудено състояние, което подобрява 
процеса на окисление в горивната камера, повишавайки КПД при горене. За сметка на 
активацията устойчивите молекули на въглеводорода обезпечават подготовка за повече пълно 
окисляване (дълбоко окисляване) не само на молекулите с С – Н връзки, но и на бензолните 
кръгове с С – С връзки. При подготовката на горивото за изгаряне продължаващата активация на 
устойчивите молекули на горивото, особенно на такива с връзки като С – С (бензолни кръгове, 
които обезпечават синтез на бенз(а)пирена, който е в 106  пъти по-вреден от СО). Обезпечава 
се повече пълно изгаряне на въглеводородното гориво, а това означава по-малко изхвърляне на 
сажди, вредни съединения и сяра. 



Преимущества на каталитичната добавка за гориво Mister Eco Green: 

— повишава енергията на взаимодействие с 15%, което позволява да се осигури повече пълно  
изгаряне на горивото и увеличаване на мощността; 

— обезпечава добро ускорение при старт на автомобила; 

— икономисва гориво 10 ÷ 25%; 

— повишава скоростта на окисляване на горивото; 

— подобрява екологията, намалявайки токсичността и дима в изходящите газове (Евро 7); 

— стабилизира процеса на горене (отстраняват се детонациите); 

—  намалява дължината на пламъка с 15%; 

— защищава от влиянието на сернистите съединения и ванадиевите окиси, при възможна 
кондензация на водните пари в горивния резервоар; 

— възстановява и подобрява работата на горивоподаващата апаратура (ТНВД и форсунките); 

— почиства и възстановява работоспособността на неутрализатора на изходящите газове, на 

филтъра за сажди и кислородния датчик; 

— защищава от некачествено гориво и негативните последствия от неговото използване; 

— подобрява "студения" старт на двигателя през зимата; 

— увеличава срока на служба на свещите за подгряване и запалване; 

— предотвратява образоването на кокс в горивната камера, на компресните сегменти (пръстени) 

и изпускателните клапани; 

Инструкция за използване на каталитичната добавка за гориво Mister Eco Green за 600 

литра: 

Бутилката с каталитична добавка, обем 150 мл, е разчетена за 10 горивни резервоара на средно 
статистически автомобил, общ обем до 600 л. Активирането на автомобилното гориво е 
необходимо преди зареждане на бензиностанция, за еднородно смесване на съставката 
с горивото.  

1. Преди използване на бутилката старателно я разклатете за образуване на еднородна 
емулсия.  

2. Натиснете на долната част на бутилката, за да може в мерната обемна единица, 
разположена отгоре, да започне да постъпва течност. Съдържанието на мерния обем 

налейте в горивния резервоар, 7,5 мл на 25-30 л гориво, 15 мл на 50-60 л дизел или 
бензин. За получаване на максимален ефект на икономия и защита — препоръчваният 

интервал за използване на каталитичната  добавка за гориво Mister Eco Green  да е 
редовно, при всяко зареждане. 



Каталитичната  добавка  за гориво Mister Eco Green  не повишава октановото 

число на бензина, но за сметка на стабилизацията и плавността на възспламеняване 

на гориво-въздушната смес в горивната камера, понижава детонационния процес, 

което положително влияе на работата на двигателя, а използването на бензин с ниско 

октаново число или без необходимото качество не създава негативни последствия.  

Каталитичната  добавка  за гориво Mister Eco Green  не променя химическия 

състав на дизеловото гориво или бензина. Неговото основно предназначение – да 

подобри качеството, плавността и пълнотата на горене на горивната смес в горивната 

камера. 

Каталитичната  добавка  за гориво Mister Eco Green не съдържа съединения на 

желязото, мангана, оловото и други вещества, вредни за двигателя и 

обкръжаващата среда! Химическата формула и влизащите в нея компоненти 

са безопасни за всички видове автомобилно гориво и за всички типове 

двигатели с вътрешно горене! 

 


