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Oddziały:



Pielęgnacja pojazdów
Myjnie samochodów osobowych 
i pojazdów ciężarowych

Przemysł spożywczy
Ubojnie, przetwórnie mięsa, 
przemysł owocowo-warzywny, 
soki i napoje, piekarnie, cukiernie,
garmażerka, dania gotowe

Nasze rozwiązania:

HoReCa
Hotele, restauracje, catering, 
obiekty użyteczności publicznej, retail, 
pralnie, baseny, domy pomocy społecznej,
firmy sprzątającej

Rolnictwo
Wylęgarnie drobiu, hodowla drobiu, 
trzody chlewnej i bydła mlecznego,
ogrodnictwo, uprawy szklarniowe



� W ramach współpracy możliwość objęcia klienta programem STEP wraz z 
zakresem i harmonogramem działań

� Program mycia i produkty chemiczne dedykowane pod produkcję Halal

� Deklaracje dot. QAC/metali ciężkich/alergenów w produktach CID LINES

� Nowa gama preparatów opartych na aminach

� Dezynfekcja wody procesowej mającej kontakt z produktem

� Wsparcie podczas audytów systemowych i konsumenckich



Program                            w praktyce – ETAP I     

Termin Osoba 
odpowiedzialna 

za proces

Proces Korzyść

Manager 
Produktu

1. Audyt „0” obecnego systemy mycia i technologii mycia. Zebranie informacji 
wymaganych do stworzenia oferty i docelowo dokumentacji związanej ze 
stworzeniem procedur mycia i dezynfekcji oraz instrukcji stanowiskowych.

Maksymalne 
dopasowanie się pod 

standardy klienta i 
poznanie jego 

potrzeb i oczekiwań 
(pracownicy, Zarząd)

Serwisant 2. Określenie wymagań technicznych potrzebnych do montażu systemów 
dozowania.

Specjalista ds. 
higieny

3. Stworzenie szczegółowego harmonogramu wizyt potrzebny dla:
- ewentualnego montażu lub kalibracji urządzeń
- wprowadzenia produktów dla Zakładu/Działu lub aplikacji
- szkoleń

Specjalista ds. 
higieny

4. Przedstawienie i omówienie raportu z audytu „0”.



Program                            w praktyce – ETAP II   

Termin Osoba 
odpowiedzialna 

za proces

Proces Korzyść

Specjalista ds. 
higieny

5. Wprowadzenie produktów

Udoskonalanie 
wyników, 

optymalizacja, 
rozwiązywanie 

problemów, 
wsparcie.

Manager 
Produktu

6. Przekazanie instrukcji stanowiskowych dla wprowadzanych preparatów do 
mycia i dezynfekcji  

Serwisant 7. Montaż i dostosowanie systemów dozowania do produktów 
CID LINES

Manager 
Produktu

8. Szkolenie główne dla pracowników

Specjalista ds. 
higieny

9. Nadzór w trakcie procesu mycia



Program                             w praktyce – ETAP III - IV 

Termin Osoba 
odpowiedzialna 

za proces

Proces Korzyść

Specjalista ds. 
higieny / Manager 

Produktu

10.  Przedstawienie i omówienie raportu z prób mycia.
Regularne audyty procesu 
mycia, w celu osiągnięcia 
najwyższych standardów 
oraz ich utrzymania które 

zorientowane będą na 
stałą poprawę oraz 

osiągnięcie jak najlepszych 
wyników.

Klient 11. Decyzja o podjęciu współpracy

Manager Produktu 12. Przekazanie w wersji elektronicznej księgi mycia i dezynfekcji w wersji „beta” 
+ następnie poprawki do księgi mycia.

Zespół
CID LINES

13. Praca zgodnie z założeniami programu STEP oraz przyjętym 
harmonogramem. 



Program                               w praktyce – ETAP III – IV – Przykładowe rzeczywiste       

działania w zakładach. 

TYP ZAKŁADU PROCESY PROGRAMU S.T.E.P. WYKONYWANE W ZAKŁADZIE

ŻYWNOŚĆ NISKOPRZETWORZONA

- Pomiary stężeń i przegląd CSM 6-12 razy w roku,

- Audyty mycia i dezynfekcji 2-4 razy w roku,

- Przegląd dokumentacji 1 raz w roku,

- Szkolenie pracowników (teoretyczne) 1-2 razy w roku,

- Przegląd instalacji CIP kamerą endoskopową 1 raz w roku.

ZAMRAŻALNICTWO OWOCÓW

I WARZYW

- Pomiary stężeń i przegląd CSM do 6 razy w roku,

- Mycie nadzorowane  zakończone walidacją ATP 2-4 razy w roku,

- Przegląd dokumentacji 1 raz w roku,

- Kontrola stężeń instalacji uzdatniania wody procesowej 4 razy w roku,

- Walidacja procesów mycia zakończona wymazami mikrobiologicznymi 1 raz w roku,

- Szkolenie pracowników 2 razy w roku.

WODY, NAPOJE, SOKI I KONCENTRATY 

OWOCOWE

- Audyty mycia i dezynfekcji systemu CIP przy użyciu kamery endoskopowej 4 razy w roku,

- Pomiary i weryfikacja stężeń w systemie CIP oraz w systemach uzdatniania wody 

procesowej i odwarowej,

- Walidacja procesów mycia zakończona pomiarami ATP i wymazami mikrobiologicznymi 1 raz 

w roku,

- Przegląd dokumentacji 2 razy w roku,

- Szkolenie pracowników 2 razy w roku.



Program                             w praktyce – Przykładowe rzeczywiste działania w zakładach. 

TYP ZAKŁADU: mrożonki i soki DZIAŁANIA – EFEKTY 

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE:

Etap ofertowania: założone obniżenie zużycia produktów w stosunku do 

dotychczasowego dostawcy (wiodąca firma chemiczna) o ok. 15 % rocznie (z 22 000 kg do 

ok. 18 500 kg), jednocześnie wartościowo o ok. 20 %.

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY:

Etap wprowadzenia technologii higieny (produktowo-sprzętowej) CID LINES:
Realne obniżenie kosztów procesów higieny w stosunku do dotychczasowego dostawcy 

(wiodącej firmy chemicznej) o ok. 30 % i jednocześnie ilościowo do 16 500 kg, tj. ok. 25 

%.

WSPÓŁPRACA PEŁNOWYMIAROWA

Wprowadzona technologia CID LINES, wykonane szkolenia, audyty i mycia 

nadzorowane, księga mycia: 
Działania prowadzą do realnego obniżenia kosztów mycia o ok. 39 % w stosunku do 

poprzedniego dostawcy chemii i ilościowo do 14 800 kg, tj. ok. 33 % przy zachowaniu 

dotychczasowych standardów i poziomu higieny w zakładzie.



Program S.T.E.P. w praktyce: raport z audytu mycia



Program S.T.E.P. w praktyce: raport z audytu mycia c. d.



Substancje czynne - podział
Bezpieczeństwo i jakość żywności zapewniają produkty biobójcze. 
Produktem biobójczym w rozumieniu przepisów ustawy o 
produktach biobójczych jest:
substancja czynna lub preparat zawierający co najmniej jedną 
substancję czynną w postaci jakiej są dostarczane użytkownikowi,  
a przeznaczony do niszczenia, odstraszania, unieszkodliwiania, 
zapobiegania działaniu lub kontrolowania w jakikolwiek inny 
sposób organizmów szkodliwych przez działanie chemiczne lub 
biologiczne1.
1 Dz. U. 02 nr 175, poz. 1433 wraz z późniejszymi zmianami.



Substancje czynne - podział

Oto kilka najbardziej rozpowszechnionych grup substancji czynnych:

• kwasy i zasady – jony wodorowe H+ oraz grupy hydroksylowe OH –działają         
bakteriobójczo na formy przetrwalnikowe oraz wegetatywne.

• utleniacze – działają jako dezynfekanty poprzez uszkadzanie błony
komórkowej, przez co zniszczeniu ulega komórka bakteryjna.
Najbardziej wrażliwe na utleniacze są komórki bakterii Gramm
ujemnych. Do dezynfekantów utleniających zaliczamy: środki z grupy
chloramim, podchloryn sodu i wapnia oraz dwutlenek chloru, kwas nadoctowy, 
nadtlenek wodoru.

• aminy – denaturują białka komórkowe, zmniejszają napięcie powierzchniowe. 
Do grupy amin należą: aminy, diaminy, sole amoniowe.

• alkohole – denaturują białka budulcowe i enzymatyczne komórek,
• aldehydy – bardzo silnie oddziaływają na bakterie Gramm dodatnie

oraz Gramm ujemne. Badania dowiodły jednak, że szczególnie
aldehyd glutarowy nie jest obojętny dla zdrowia ludzi.



Dezynfekcja chlorowa – „za” i „przeciw”

Podchloryn sodu (NaOCl)- sól sodowa kwasu 

podchlorawego jest najczęściej stosowaną substancją czynną w 
dezynfekcji maszyn i powierzchni.

NaOCl – wykazuje bardzo wysoką skuteczność przeciw 

szerokiemu spektrum bakterii i ich przetrwalnikom, grzybom i ich 
zarodnikom, wirusom otoczkowym i bezotoczkowym. Podczas 
dysocjacji w H2O NaOCl powstaje kwas podchlorawy (HOCl). Dzięki 
właściwością utleniającym mikroorganizmy nie mają możliwości 
uodpornienia się na podchloryn sodu.



Dezynfekcja chlorowa – „za” i „przeciw”

Podchloryn sodu (NaOCl): „za” –
• Dzięki dość prostej technologii otrzymywania podchlorynu, substancja 

ta jest dość tania oraz zapach chloru kojarzy się z czystością i 
dezynfekcją.

Podchloryn sodu (NaOCl): „przeciw” –
• Aktywność podchlorynu bardzo zależy od wartości pH i stanu 

równowagi w roztworze pomiędzy HOCl, a OCl- . 
• Jedną z wad środków dezynfekcyjnych opartych na podchlorynie sodu 

jest wrażliwość na białka i inne materiały organiczne. 
• Wadą środków opartych na podchlorynie sodu jest ich wysoka 

korozyjność nawet metali szlachetnych. 
• Powstawanie podczas chlorowania produktów ubocznych 

trihalometanów (THM), jest to jeden z problemów podczas 
oczyszczania ścieków.  W omawianej grupie THM znajdują się 
chloroformy, które rozpuszczone w wodzie nie są obojętne dla zdrowia 
człowieka.



Dezynfekcja chlorowa – „za” i „przeciw”

Dwutlenek chloru (ClO2)- Dwutlenek chloru: O=Cl=O jest 
cząsteczką typu rodnikowego, względnie stabilną. Jest zielonkawo-
żółtym gazem, dobrze rozpuszczalnym w wodzie, o temperaturze 
wrzenia 110 C. Ze względu na swoją toksyczność dwutlenek chloru 
wytwarzany jest „on line” w generatorach z chlorynu i kwasu 
solnego: 5NaClO2+4HCl       4ClO2+NaCl+H2O

Dwutlenek chloru jest silnym utleniaczem działa na komórki na 3 
sposoby:
• zniszczenie organizacji komórkowej, tzw. liza komórki,
• zakłócenie procesów wytwarzania energii w komórce,
• zakłócenie biosyntezy i wzrostu.



Dezynfekcja chlorowa – „za” i „przeciw”
Dwutlenek chloru (ClO2) „za”-
• jest bardzo skutecznym biocydem, wykazującym wysoką stabilność w wodzie. 
• samo wytwarzanie ClO2 jest dość tanie.
• dezynfekcja ClO2 nie prowadzi do powstania THM w wodzie.

Dwutlenek chloru (ClO2) „przeciw”-
• wysoki koszt zakupu generatora wytwarzającego dwutlenek chloru. 
• brak wymaganej skuteczności w obniżaniu mikrobiologii płukanych owoców i 

warzyw. 
• podczas rozpadu dwutlenku chloru tworzą się niepożądane chlorany i 

chloryny.
• zawartość chlorynów i chloranów w wodzie zgodnie z wytycznymi: 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.Nr 61, 
poz. 417 z późniejszymi zmianami) nie powinna przekraczać 0,7 [mg/l]. Użycie 
ClO2 może powodować przekroczenie dopuszczalnych norm*.

*Dezynfekcja chemiczna w przemyśle owocowo-warzywnym na podstawie Dobrej Praktyki Produkcyjnej – Paweł 
Orłowski 2012.



Alternatywa dla chloru – propozycje CID LINES

3-aminopropylo 1-3 Diaminy-
• Silna substancja biobójcza na bazie amin. Wykazuje bardzo mały wpływ na 

środowisko naturalne. Wykorzystywana w produkcji m. in. Bio oraz Eko. 
Stosowany w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i szpitalnictwie. Nie 
powoduje korozji materiałów. Doskonale się wypłukuje. 

Produkty CID LINES oparte na diaminach:

• DM CID S ULTRA – myjąco-dezynfekcyjny preparat pienny do 
zastosowania zewnętrznego.

• DM CID ULTRA – myjąco-dezynfekcyjny preparat niepienny do 
stosowania w systemach CIP, myjkach pojemników, skrzyniopalet.

• KENO CID 300 – preparat biobójczy, łagodny dla dezynfekowanych 
powierzchni. Alternatywa dla produktów zawierających QAC.



Alternatywa dla chloru – propozycje CID LINES

Alkilotriamina –
Związek z grupy amin, posiadający silne właściwości biobójcze. 
Działanie alkilotriaminy wpływa dezintegrująco na grzyby, pleśnie, 
bakterie i wirusy. Wykorzystywana w produkcji m. in. Bio i Eko.

Produkt CID LINES oparte na alkilotriaminie:

• KENO CID 500 CIP – preparat myjąco-dezynfekcyjny 
przeznaczony do stosowania w myciu obiegowym CIP, myjkach 
pojemników, skrzyniopalet.



Alternatywa dla chloru – propozycje CID LINES

Kwas mlekowy i nadtlenek wodoru-
mieszanina substancji dezynfekcyjnych o silnym działaniu 
biobójczym, jednocześnie bardzo przyjazna dla środowiska 
naturalnego i łagodna dla powierzchni dezynfekowanych.

Produkt CID LINES oparte na kwasie mlekowym i 
nadtlenku wodoru:
• KENOLOX 10 – preparat dezynfekcyjny do szybkiej dezynfekcji 

materiałów, powierzchni oraz urządzeń. Dedykowany do 
obszarów produkcji suchej. Może być wykorzystywany również 
do zamgławiania. Gotowy do użycia, brak ryzyka wybuchu. 
Alternatywa dla dezynfekcji alkoholowej np. przy produkcji hallal.                                  



Weryfikacja mycia produktami niechlorowymi
przy użyciu kamery endoskopowej

pasteryzator przed myciem                                           pasteryzator po myciu



Weryfikacja mycia produktami niechlorowymi
przy użyciu kamery endoskopowej

rurarz przed myciem                                                   rurarz po myciu



Weryfikacja mycia produktami niechlorowymi
przy użyciu kamery endoskopowej

wnętrze zbiornika przed myciem                            wnętrze zbiornika po myciu



Weryfikacja mycia produktami niechlorowymi
przy użyciu kamery endoskopowej

wnętrze monobloku przed myciem                          wnętrze monobloku po myciu



Podsumowanie

• Zastosowanie związków na bazie amin i kwasu mlekowego (oprócz 
kwasu nadoctowego i nadtlenku wodoru) stanowi alternatywę dla 
chloru jako biobójczej substancji czynnej.

• Zaletą niechlorowych substancji biobójczych jest ich mała szkodliwość 
dla środowiska naturalnego (m. in. szybka biodegradowalność).

• Wadą jest wyższa cena preparatów z niechlorowymi substancjami 
czynnymi.

• Związki chloru są jak na razie skutecznymi i najtańszymi substancjami 
biobójczymi.

• Ich działanie dodatkowe m. in. wybielające ma duże znaczenie w 
procesach higieny oraz jakości organoleptycznej czyszczenia.



… i wiele innych !



CID LINES Sp. z o.o.
Niepruszewo, ul. Świerkowa 20

64-320 BUK

www.cidlines.pl
biuro@cidlines.pl
Tel. 61/ 896 81 90 



Dziękuję za uwagę !


