
Calvatis Sp. z o. o.

„Jednofazowe mycie unitanków i zbiorników 
leżakowych na przykładzie browaru Bitburger."
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Intro i lokalizacja

� Jeden z największych zarządzanych prywatnie usługodawców 
w sektorze higieny w przemyśle spożywczym

� Centralnie zlokalizowana europejska produkcja blisko 
Heidelbergu

� >40000 Ton rocznie 

� Produkcja na licencji na 5 kontynentach

� Znana globalnie marka - Calgonit

DIN EN ISO 9001

DIN EN ISO 14001
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Export

Calvatis działa globalnie

Potencjalni partnerzy

Partnerzy

Własne placówki

Partnerzy i produkcja
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Przemysł browarniczy

Dodatki:

� Piany długo przylegające (NF422,SF522, CF314, NF401…)

� Dodatki do sody LA Fl.(mieszać z konc. dopuszczenie Coca-Cola), AD 
844, AD 1144 , AD 866, CNT Plus(nie mieszać z konc.),) GL extra, 

� Dodatki do kwasów Calgonit CZ(do azotowego z konc.)Calgonit
LAO(do NaoH i HNO3)- booster, 

� Dodatki do myjki butelek AD 1188, AD 1177, AD 844, AD 888, AD 
850(mieszalny z konc.)conc liquid MH(rozpuszcze al. Etykiety)

� Dodatki do ochrony puszek Al AD817, SP 900

� Biofilm Biocip

� Osady pod przenośnikami Calgonit FC(kwaśny)

� Tłuszcz – Intensiv fettloeser

� SP 900 –dodatek do wody , chroni przed korozją kapsle i puszki



Piany długo przylegające

calgonit long cling foams

Ta linia produktów pianowych została specjalnie zaprojektowana aby
zrekompensować brak jakości pian stosowanych w automatycznych
systemach myjących nanoszonych poprzez dysze.
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Zwykła piana po 10 minutach Piana długo przylegająca po 30 
minutach

00.10 00.30



Piany

System statyczny:
Brak mechanicznego uzupełniania 
podczas mycia

System przylegania:
Przylega dłużej, nie wysycha, dzięki specjalnej 
formule i lepkości. Piana zamienia się w aktywnie 
myjący film. Bardziej skuteczny efekt mycia

Zwykła piana lub żel Piana długo przylegająca
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Piany długo przylegające

SF 520: H3PO4, polialkohole, surfaktanty

SF522: metasulfonowy, cytrynowy, polialkohole, surfaktanty

SF529: kwas octowy, nadoctowy, H2O2, surfaktanty 

SF 533: kwas mlekowy, metasulfonowy, surfaktanty

CF 314: alkaliczny, NaOH, chloran sodu, surfaktanty

NF 401: NaOH, KOH, surfaktanty

NF 422: NaOH, polialkohole, EDTA, Betaina, surfaktanty



Piany długo przylegające

calgonit Long cling foam
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Piany alkaliczne

Piany kwaśne

Dezynfekcja pianowa

Piany alkaliczne na bazie chloru



Tło browaru Bitburger

� Browar założony w 1817 r w mieście Bitburg

� Nadal w rękach prywatnych

� Nr 1 w KEG 5 L w Niemczech

� Sprzedaż w 60 krajach na 5 kontynentach

� Produkcja roczna ok. 4 mln hl

� Ok. 10 znanych marek na Świecie:

� Licher, Bitburger, Koenig-Pilsner, Wernesgruener, Koestritzer, 
Koenigsbacher, Benediktiner, Kandi, Nette, Craftwerk
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Mycie jednofazowe –
Calgonit Duocip P 

� Na zlecenie browaru Bitburger przy ścisłej współpracy z browarem 
stworzyliśmy nowy produkt do mycia jednofazowego tanków

� CEL: 

� Bitbuger zażyczył sobie bardziej wydajne czasowo i skuteczne mycie 
tanków fermentacyjnych i leżakowych, bezpieczniejsze dla 
pracowników i środowiska

Ważne kryteria:

� Jakość mycia i dezynfekcji

� Ekonomiczność 

� Oszczędność wody

� Brak ryzyka korozji – UR i BHP

� Brak toksycznych składników – BHP 

� Brak utraty jakości piwa
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Calgonit Duocip P

� Jednofazowe kwaśne mycie i dezynfekcja tanków fermentacyjnych i 
leżakowych

� Dezynfekcja na bazie „łagodnego” kwasu mlekowego

Przykład oszczędności :

- oszczędności czasu

pomiędzy 30%-50%

- oszczędność wody na 

poziomie 15%-25% ze 

względu na redukcję 

kroków płukania i brak 

mycia alkalicznego
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Pozostałe parametry:

� Mycie w temp. 10-12 C

Różnica po czasie 
kontaktu 30 min. 
Stężenie 1% 
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Zalety:

� Brak korozji na stali nierdzewnej

� Brak toksycznych składników jak: kwas monochlorooctowy lub kwas 
monobromooctowy

� Brak wpływu na smak i jakość piwa

jak np: kwas nadoctowy

� Łatwo wypłukiwalny
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Wyniki mikrobiologiczne
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Wnioski:

� Po zastosowaniu produktu Calgonit Duocip P wygenerowano realną 
oszczędność całkowitych kosztów mycia FV na poziomie ok. 

22%(czas, czynniki chemiczne, mechaniczne, temperatura, woda i 
ścieki).

� Wyniki mikrobiologiczne są zadowalające, spełniają wymogi i 
standardy browaru.

� Nie wykryto żadnych negatywnych skutków korozyjności, toksyczności, 
czy wypłukiwania. 
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Wnioski:

� Skład: kwas fosforowy, siarkowy, mlekowy, butyldiglikol, alkil kwasu 
węglowego, środki pow.-czynne  

� Dzięki temu podwyższono bezpieczeństwo pracy (niektóre 
konkurencyjne produkty zawierają składniki toksyczne) 

� Produkty porównywalne(Chimcid Str 7/1 z Anti-Germ, Trimeta Duo z 
Ecolab, Divosan OSA-P z Sealed Air),

� Niskie stężenie, skuteczność myjąca i antybakteryjna przy 0,5% do1,0 %
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Engineering

Urządzenia standardowe

� Mobile generatory piany

� Centralne Systemy Mycia Pianowego wraz z instalacją

� Zamgławiacze

� Pompy dozujące i osprzet pomiarowy

� Data Logger, AquiDos II (zbieranie danych online)

� PTI (kontorla zużycia chemii)

� Systemy CLO2

� Części zamienne
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Engineering

Urządzenia „uszyte”na miarę

� Systemy smarowania

� Automatyczne czyszczenie przenośników taśmowych

� Automatyczne mycie monobloku

� Systemy składowania chemii

� Myjki pojemników 

� Higiena osobista i śluzy higieniczne
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Safety and Service
Management
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Lokalny serwis

Koncepcja kolorów

Praca unplugged BHP
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