
GREEN Chemicals is selected “The Most Successful Chemical Company” 
in the Marmara Region in 2015 & 2016, by the Kocaeli Chamber of Industry.
GREEN Chemicals, Kocaeli Sanayi Odası tarafından tüm Marmara 
Bölgesi’nde 2015 ve 2016 yıllarında “En Başarılı Kimya Firması” seçildi.

Advanced technology for the high quality and sustainable product 
manufacturing. / Kaliteli ve sürdürülebilir ürünlerin üretiminde 
kullanılan yüksek teknoloji. 
Superior technical characteristic and low cost chemical treatment 
programs. / Dünya genelindeki partnerlerimiz için üstün teknik 
özellikli ve düşük maliyetli kimyasal şartlandırma programları. 
The only company with its own R&D Center in Turkey / Türkiye’de 
kendi Ar-Ge merkezine sahip tek firma. 
Wide product range with environmentally friendly and tailor-made 
products. / Geniş ürün paleti, çevre dostu ve müşteriye özel 
tasarlanan ürünler. 
ISO Certificates documenting our quality. / Kalitemizi belgeleyen 
ISO sertifikaları.
Superior 360o technical services including high quality engineering 
services and system consultancy. / Yüksek kaliteli teknik 
mühendislik servisi ve sistem danışmanlığını da içeren 360 
derecelik bir hizmetler bütünü.
Your solution partner… Since 1995. / 1995’den beri, uzmanlığını 
sizin için kullanan çözüm ortağınız...



GEO-Treat® 
1000 Series / Serisi

GEO-Treat® 
2000 Series / Serisi

GEO-Treat® 
3000 Series / Serisi

GEO-Treat® 
6000 Series / Serisi

RESERVOIR TEMPERATURE
 HIGHER THAN 180°C

RESERVOIR TEMPERATURE
BETWEEN 120°C - 180°C

RESERVOIR TEMPERATURE
BELOW THAN 120°C

CLEANING PRODUCTS
(USABLE ON-LINE OR OFF-LINE)

 REZERVUAR SICAKLIĞI
 180°C’DEN YÜKSEK OLANLAR İÇİN

 REZERVUAR SICAKLIĞI
 120°C - 180°C ARASINDA OLANLAR İÇİN

 REZERVUAR SICAKLIĞI
 120°C’NİN ALTINDA OLANLAR İÇİN

 TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
(ÜRETİM SIRASINDA YA DA DURUŞTA KULLANILABİLİR)

Scale inhibitors showing high performance even at low 
dosages which are designed for wells with reservoir 
temperatures higher than 180°C and high levels of hardness, 
silicate, sulfate, even at low dosages especially serving at 
geothermal power plants are within this product range.

GEO-Treat® 2000 series are developed for wells used 
at geotermal power plants and central heating systems 
with reservoir temperatures between 120°C - 180°C and 
different hardness and alkalinity levels.

Scale inhibitors which are designed for wells supplying 
thermal hotels and central heating systems with reservoir 
temperatures below than 120°C and with different levels of 
hardness  are within this product range.

This product range includes products for well acidizing 
and for online/offline cleaning of calcium, magnesium, 
silicate, sulfate, antimony and similar substances which are 
formed inside vaporizers/preheaters for various reasons at 
geothermal power plants.

WELL-Treat® 1000 Series / Serisi
DRILLING MUD PRODUCTS
WELL-Treat® 1000 series include viscosifiers, biocides, oils and corrosion 
inhibiting products which are added to mud during drilling of geothermal wells.

SONDAJ ÇAMURU ÜRÜNLERİ
Jeotermal kuyularının açılması sırasında sondaj çamuruna ilave edilmekte olan 
viskozite arttırıcı, biyosit, yağlayıcı ve korozyon önleyici gibi kimyasal ürünler 
WELL-Treat® 1000 serisi içindedir.

WELL-Treat® 2000 Series / Serisi
CEMENTING PRODUCTS
Cement retarders, cement accelerators, viscosifiers, cement spacers etc. which 
are used during cementing operation are included in this series.

ÇİMENTOLAMA ÜRÜNLERİ
Çimentolama işlemi sırasında kullanılan donma geciktirici ya da donma 
hızlandırıcı, viskozite ayarlayıcı, cementspacer, gibi kimyasal katkıları 
içermektedir.

Rezervuar sıcaklığı 180°C’den yüksek, özellikle enerji 
üreten tesislere hizmet veren jeotermal kuyular için 
tasarlanan ve sertlik, silikat, sülfat, AKM değeri yüksek 
sularda düşük dozajlarda dahi yüksek performans gösteren 
kabuklaşma önleyici ürünleri içermektedir.

Enerji üretimi ya da şehir ısıtma sistemleri için 
kullanılan, farklı sertlik ve alkalinite değerlerine sahip, 
rezervuar sıcaklığı 120°C - 180°C arası olan kuyular için  
GEO-Treat® 2000 serisi geliştirilmiştir.

Termal kaplıcalara kaynak sağlayan, aynı zamanda 
seracılıkta ve şehir ısıtma amacıyla da kullanılan, 120°C’nin 
altındaki jeotermal kuyular için farklı sertlik değerlerine 
uygun kabuklaşma önleyici ürünlerini içermektedir.

Jeotermal işletmelerde çeşitli sebeplerle vaporizer ve 
preheaterlarda oluşan kalsiyum, magnezyum, silikat, sülfat, 
antimon gibi maddelerin neden olduğu kabuklaşmaların  
on-line ya da off-line temizliği ve kuyu asitleme işlemleri için 
kullanılan temizlik ürünlerini içerir.

WELL-Treat® 3000 Series / Serisi
WELL STIMULATION PRODUCTS
Acid inhibitors, acid inhibitor intensifiers, friction reducers and similar products 
which are used during acidizing of production and re-injection wells are designed 
according to metal alloy, acid type and other chemical additives are included in 
this series.

KUYU GELİŞTİRME ÜRÜNLERİ
Üretim ve re-enjeksiyon kuyularında yapılan asitleme işlemleri sırasında, metal 
alaşımların türüne, asitlerin ve diğer kimyasalların içeriğine göre tasarlanan asit 
inhibitörleri, intensifier, sürtünme azaltıcı gibi ürünleri içermektedir.
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