
Calvatis Sp. z o. o.

„Specjalistyczne produkty kluczem do 
nowoczesnego utrzymania higieny w przemyśle 

napojowym."
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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 napojowy

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.), calgonit
FC(against stresscracking) 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. kontra Stabilon WT Ecolab), 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

� POLY SAFE – PCB bottles

� 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



Dodatki – Myjka butelek

� POZOSTAŁE Dodatki do myjki butelek: 

� Calgonit AD 844(usuwa Pleśń I sole mineralne, mycie PET i szkła) 

� ,Calgonit AD 888(usuwa etykiety samoprzylepne), 

� Calgonit AD 850(usuwa brązowe osady tlenków żelaza z butelki-
mieszalny z konc.), 

� Calgonit conc liquid MH(rozpuszcza alu. etykiety), 

� Calgonit CNT Plus(na ciepło i zimno-booster do NaOH, nie mieszać z 
konc.)
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Dodatki do ługu

� Dodatki do ługu sodowego: 

� Calgonit LA Fluessig (można mieszać z konc., dopuszczenie Coca-
Cola), 

� Calgonit AD 844(whirlpoole, wymienniki ciepła,podgrzewacze), 

� Calgonit AD 1144(do mycia PET, PEN, PC) , 

� Calgonit AD 866(proszek, booster, prasy i koszulki, przypalenia),

� Calgonit CNT Plus(whirlpoole, wymienniki ciepła, podgrzewacze, nie 
mieszać z konc.), 

� Calgonit FC(anti stresscracking)

� Calgonit GL extra(redukcja piany, stabilizacja twardości wody), 
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Dodatki do kwasów

� Dodatki do kwasów: 

� Calgonit CZ(do azotowego z konc.), 

� Calgonit LAO(na bazie aktywnego tlenu, do NaoH i HNO3, redukcja 
piany)- booster
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Dodatki do puszek

� Dodatki do ochrony puszek Alu/Butelek PET i szklanych / Pasteryzator:

� Calgonit AD817(chroni puszki przed czernieniem, można stosować do 
PAA lub CLO2), 

� Calgonit SP 900 - chroni przed korozją kapsle i puszki, stabilizuje 
twardość wody
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Dodatki - Myjka butelek

calgonit 1188

� Oszczędność energii o około 10 % przy założeniu obniżenia 
temperatury o około 10 C

� optymalne usuwanie zabrudzeń, 

nawet tych ciężkich

� Zwiększone nabłyszczanie butelki

� Usuwa pleśń

� Bez fosforanów

� Ekonomiczny w użyciu
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Dodatki - Myjka butelek

calgonit 1177

� Doskonały efekt mycia

� Niskie stężenie

� Wolny od środków kompleksujących

� Skutecznie usuwa pleśń i drożdże

� Bez dodawania antypieniacza

� Oszczędza zasoby butelek (antiscuffing: redukcja rozpuszczania  
krzemianów o ok. 300%
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Pic. 2: Dissolved silicates in lye 1
before and after changeover to calgonit 1177
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Pic. 1:Impact on glass corrosion caused by lye additives
(1,7 % NaOH, 1 % Soda, 4° dH, 24 h, 80° C)
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with EDTA

+ 0,25 % calgonit 1177



Engineering

Urządzenia standardowe

� Mobile generatory piany

� 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

� Mycie nalewarki

� Systemy składowania chemii

� Myjki pojemników 

� Higiena osobista i śluzy
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Safety and Service
Management
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Serwis lokalny

Koncepcja kolorów

Praca bez prądu BHP
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Calvatis GmbH


