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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 dla produkcji specjalnej (religijnej)

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

�Nowa gama preparatów opartych na aminach

�Wsparcie podczas audytów systemowych i konsumenckich



Oczekiwania dotyczące myjki butelek szklanych

• Cena zakupu,

• Sprawność myjki,

• Szybkość, jakość i ekonomika mycia.

• Cena zakupu,

• Sprawność myjki,

• Szybkość, jakość i ekonomika mycia.



Rozwiązania techniczne 

• Zestaw pompowy do precyzyjnego dozowania

medium myjącego

Zestaw 3 pomp membranowych z 

napędem elektromagnetycznym 

wraz ze sterowaniem o wydajności 

135 l/h przy ciśnieniu 2 bar 



Rozwiązania techniczne 

• Regulacja przewodności/stężenie medium myjącego

Regulator przewodności 

wraz z sondą przewodności 

o zakresie 0,2 – 1000 mS



• Aplikacja dodatku podnoszącego efekt mycia

Perystaltyczna pompka dozująca w 

sposób ciągły z regulacją szybkości 

dozowania o wydajności 1-6 l/h

Rozwiązania techniczne 



• Dozowanie produktu dezynfekcyjnego 

Pompa membranowa z silnikiem 

krokowym sterowana za pomocą 

sygnału zewnętrznego

Rozwiązania techniczne 



Rozwiązania chemiczne alternatywa dla NaOH

NaOH zalety:

• Cena????

Wady:

• Trudność aplikacji (forma stała)

• Niebezpieczeństwo podczas aplikacji dla pracownika (poparzenia podczas 

dosypywania granulatu lub płatków)

• Brak stałego stężenia i możliwości szybkiej jego zmiany

• Słabe wypłukiwanie, konieczność zużycia dużej ilości wody.



Rozwiązania chemiczne: kalkulator

Kalkulator  kosztów użycia NaOH, a produktów Cid Lines.

Twardość wody w *dH

0 - 4 *dH 4-8 *dH 8 - 12 *dH 12 - 18 *dH 18 - 30 *dH >30 *dH

Stężenie % roztoworu rob./ilość produktu w kg/1000 l*/cena 1000l roztw. rob.

Produkt Cena % kg zł % kg zł % kg zł % kg zł % kg zł % kg zł

NaOH forma stała
3,00 zł 2,00% 20,00 60,00 zł 2,00% 20,00 60,00 zł 2,00% 20,00 60,00 zł 3,00% 30,00 90,00 zł 3,00% 30,00 90,00 zł 3,00% 30,00 90,00 zł

DM CLEAN ECO 2,30 zł 0,90% 9,00 20,70 zł 1,20% 12,00 27,60 zł 1,50% 15,00 34,50 zł 1,80% 18,00 41,40 zł x x x x x x

DM CLEAN 3,80 zł 0,70% 7,00 26,60 zł 1,10% 11,00 41,80 zł 1,30% 13,00 49,40 zł 1,50% 15,00 57,00 zł 1,60% 16,00 60,80 zł 1,80% 18,00 68,40 zł

DM CLEAN SUPER
6,00 zł 0,50% 5,00 30,00 zł 0,70% 7,00 42,00 zł 1,00% 10,00 60,00 zł 1,20% 12,00 72,00 zł 1,50% 15,00 90,00 zł x x x

Kalkulator ilości NaOH w kg/1000 l*

Stężenie robocze NaOH 1,50% 2,00% 2,50% 3,00% 3,50% 4,00%

NaOH (roztwór 50%) 30,01 40,02 50,03 60,04 70,05 80,06

NaOH (roztwór 30%) 52,63 71,42 90,91 111,11 132,08 153,85

*Kalkulator podaje ilość sody, która musi być użyta do otrzymania stężenia roboczego. W Tabeli Głównej - soda w granulkach. W kalkulatorze NaOH można dowolnie zmieniać stężenia robocze. W kalkulatorze 

kosztów można dowolnie zmieniać ceny produktów i stężenia (oprócz stężenia NaOH - to trzeba wprowadzić ręcznie po obliczeniu w małym kalkulatorze.



DM CLEAN
Opis produktu
DM CLEAN jest alkalicznym, nie pieniącym 
środkiem  do mycia instalacji C.I.P. w różnych 
działach przemysłu spożywczego oraz mycia 
pojemników
w automatycznych myjkach tunelowych i 
komorowych

Właściwości

�DM CLEAN zawiera wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu 
związki kompleksujące

�DM CLEAN może być stosowany do mycia pojemników w 
myjkach tunelowych pojemników oraz w automatach szorujących 
do mycia posadzek,

�DM CLEAN skutecznie myje systemy C.I.P. w mleczarstwie, 
browarnictwie i produkcji napojów

Cechy produktu

�Wygląd: jasna nie pieniąca ciecz

�pH (1%): 12,2



DM CLEAN SUPER

Opis produktu
DM CLEAN SUPER jest alkalicznym, nie pieniącym 
środkiem  do mycia instalacji C.I.P. w różnych 
działach przemysłu spożywczego oraz mycia 
pojemników w automatycznych myjkach tunelowych 
i komorowych, mycia posadzek przy pomocy 
automatów szorujacych,

Właściwości

�DM CLEAN SUPER zawiera wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu oraz 
związki sekwestrujące, inhibitory korozji oraz związki zwilżające,

�DM CLEAN SUPER może być stosowany do mycia pojemników w myjkach 
tunelowych pojemników, oraz do mycia posadzek w automatach 
szorujących,

�DM CLEAN SUPER skutecznie myje systemy C.I.P. w mleczarstwie, 
browarnictwie i produkcji napojów

Cechy produktu

�Wygląd: jasna 

nie pieniąca ciecz

�pH (1%): 12,2



NITRACID
Opis produktu

NITRACID jest kwaśnym środkiem 
czyszczącym do usuwania

uporczywych osadów białka, kamienia

i rdzy z instalacji C.I.P. 

Właściwości
�NITRACID jest oparty na kwasie azotowym, kwasie fosforowym, 
zawiera środki zwilżające oraz inhibitory piany

�NITRACID może być stosowany w całym przemyśle spożywczym 
do czyszczenia instalacji C.I.P (zwłaszcza w mleczarstwie, 
browarnictwie i produkcji napojów)

�NITRACID doskonale się sprawdza w myciu układów wewnętrznych 
C.I.P. oraz do odkamieniania myjek pojemników, butelekCechy produktu

�Wygląd: przezroczysta 

bezbarwna ciecz

�pH (1%): 0,5-2,5



KENO CID 2100 15%

Opis produktu

KENO CID 2100  15% jest kwaśnym preparatem do 
dezynfekcji systemów C.I.P. oraz natryskowej 
dezynfekcji pomieszczeń i maszyn w przemyśle 
spożywczym (produkcja napojów, browary i 
mleczarnie)

Dezynfekcja wody technologicznej mającej kontakt z 
produktem spożywczym

Właściwości

�KENO CID 2100 15% zawiera 15% kwas  

nadoctowy jako substancję czynną która  

powstaje z prekursorów kwasu octowego i 

nadtlenku wodoru

�KENOCID 2100  15% jest silnym utleniaczem 

�KENOCID 2100  15% posiada szerokie spektrum 

działania – niszczy bakterie, grzyby i pleśnie

zwalcza bakterie Legionella, Salmonella, Listeria monocytogenesCechy produktu

�Wygląd: przezroczysta bezbarwna  

ciecz

�pH (1%): 3,0



AD 50

Opis produktu

�AD 50 jest preparatem wspomagającym mycie   
roztworami wodorotlenków oraz wiążącym 
minerały w wodzie stosowanej w procesie mycia 
i produkcji.

Właściwości
�AD 50 zawiera wodorotlenek sodu, zawiera niejonowe 

tenzydy, związki kompleksujące, inhibitory korozji

i piany, związki zwilżające. 

�AD 50 to płynny dodatek do wodorotlenków służący do 

wspomagania czyszczenia oraz wiązania minerałów w 

wodzie technologicznej stosowanej do mycia.

�AD 50 zapobiega nadmiernemu powstawaniu piany.

�AD 50 zalecany do stosowania w instalacjach 

przemysłowych, myjkach butelek, w systemach CIP 

w browarach, mleczarniach, w produkcji napojów.

�AD 50 zapobiega wytrącaniu się osadów na puszkach, 

słoikach i butelkach, może być stosowany jako kondycjoner    

wody w myjkach ciśnieniowych.

Cechy produktu

�Wygląd: niepieniący się, 

jasnożółty płyn

�pH (1%): 11,5



AD 60

Opis produktu
AD 60 to płynny, skoncentrowany dodatek do 
wodorotlenków służący do wspomagania 
czyszczenia w przemyśle spożywczym oraz 
napojowym.

Właściwości
� AD 60 zawiera niejonowe tenzydy, związki kompleksujące, 

inhibitory korozji i piany oraz związki zwilżające

� AD 60 stosowany jest także jako dodatek do 

kondycjonowania wody technologicznej w autoklawach, 

pasteryzatorach i myjkach butelek.

� AD 60 usuwa osady wapienne i mineralne. Produkt może 

być zastosowany do jednostopniowego mycia (wyłączenie 

lub ograniczenie mycia z zastosowaniem produktu kwaśnego).

� AD 60 zapobiega osadzaniu się kamienia w systemach wodno-parowych oraz 
na powierzchniach szklanych i aluminiowych.

Cechy produktu

�Wygląd: bursztynowy 

płyn

�pH (1%): 10,8



Rozwiązania chemiczne: podsumowanie

� Zamiana NaOH na produkty                                   dają gwarancję bezpieczeństwa dozowania 

przez operatora.

� Precyzyjne dozowanie poprzez systemy aplikacyjne pozwala na szybką zmianę stężeń 

roboczych, a co za tym idzie oszczędności w medium myjącym.

� Produkty skomponowane posiadają łatwość wypłukiwania i nie pozostawiają 

białych nalotów  w i na butelce.

� Zastosowane dodatki pozwalają na właściwe umycie i nabłyszczenie butelki.

� usprawnienie operacji mycia = skrócenie czasu mycia = obniżenie kosztów mycia do 20 %.     



Dziękuję za uwagę


