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OFERTA HANDLOWA                                                                                           

                                                                                        

Preparaty do mycia w systemie CIP: 

 

 CIP EKSTRA - silnie alkaliczny, niskopieniący skoncentrowany płyn przeznaczony 
do mycia zabrudzeń pochodzenia organicznego oraz mineralnego w obiegach zamkniętych 
zbiorników, instalacji, urządzeń, aparatury, opakowań oraz innych powierzchni mających 
kontakt z Ŝywnością i środkami Ŝywienia zwierząt. Obecne w wyrobie składniki o działaniu 
zmiękczającym wodę, powodują, Ŝe wykorzystanie CIP EXTRA ogranicza częstotliwość 
stosowania mycia kwaśnego.Zmniejszenie jego częstotliwości korzystnie wpływa na jakość 
generowanych ścieków u uŜytkownika.                  
 

 (opakowanie 25 kg);  
 
 

 CIP ALKALIT - wysokoalkaliczny, niepieniący koncentrat przeznaczony jest 

do mycia w obiegach zamkniętych zbiorników,instalacji, urządzeń, aparatury, 

opakowań oraz innych powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami 

żywienia zwierząt. Zawiera wodorotlenek sodu oraz substancje wspomagające 

mycie. Doskonale usuwa resztki białek, 

tłuszczów i innych zanieczyszczeń organicznych. 

 

 (opakowanie 7 kg, 30 kg);  

  
 

 ORKAN - skoncentrowany preparat do usuwania kamienia. Preparat przeznaczony 

jest do czyszczenia zbiorników, rurociągów, aparatury. Odkamienianie można 

prowadzić metodą cyrkulacyjną (CIP) lub ręcznie.  

 

 (opakowanie 25 kg);  
 

 LACTACID – skoncentrowany kwaśny, niskopieniący preparat myjący. Preparat 
przeznaczony jest do mycia  cystern  oraz utrzymania higieny na odbiorze mleka surowego. 
 

 (opakowanie 25 kg);  

 

 LACTACID FT –  skoncentrowany kwaśny, niskopieniący preparat myjący. Preparat 
przeznaczony jest do mycia form twaroŜkarskich. Nie zawiera kwasu  fosforowego i 
azotowego. 
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 (opakowanie 25 kg);  
 
 
 
 
 

Preparat do dezynfekcji w systemie CIP: 

 

 STERIDIAL W15– kwaśny, niepianowy preparat dezynfekcyjny na bazie 

kwasu nadoctowego, preparat przeznaczony do dezynfekcji linii technologicznych, 

maszyn, urządzeń i powierzchni w przemyśle spożywczym metodą natryskową oraz 

w systemach C.I.P. 

 

      (opakowanie 20 kg);  

 
Preparaty do mycia pianowego: 

 

 HEKTOR PLUS – alkaliczny preparat pianowy, przeznaczony do mycia i 

dezynfekcji aparatury, urządzeń, sprzętu, posadzek, opakowań,  ścian i innych 

powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt. 

 

 (opakowanie 25 kg)  

 MAGNUM– kwaśny preparat pianowy, preparat przeznaczony jest do 

mycia zbiorników, urządzeń, sprzętu, systemów transportowych i napełniających 

oraz innych powierzchni mających kontakt z żywnością w przemyśle spożywczym. 

Preparat skutecznie usuwa zabrudzenia mineralne, łatwo rozpuszcza osady 

wapniowe i białkowe. Nie niszczy powierzchni wykonanych ze stali kwasoodpornej, 

glazury, szkła, polietylenu.  

 

    (opakowanie 25 kg)  

 

 

 

 

Zapraszamy do współpracy 


