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Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, higiena to siła napędowa zdrowej i wysokojakościowej produkcji żywności. 
Przepisy i specyfikacje coraz bardziej zaostrzają wymagania, ale też i konsument zwraca coraz więcej uwagi na jakość, 
zdrowie i bezpieczeństwo produktów żywnościowych. CID LINES popiera zintegrowane podejście do bezpieczeństwa 
żywności. Dzięki konsekwentnym programom higieny w całym łańcuchu produkcji żywności od gospodarstwa do ta-
lerza, CID LINES stał się istotnym partnerem w branży spożywczej, wyspecjalizowanym zespołem oferującym szeroki 
wachlarz wysokojakościowych produktów i usług.
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CID LINES zastrzega prawo do zmiany produktów bez wcześniejszego zawiadamiania. Wymienione produkty mogą nie zawsze być dostępne czy zarejestrowane w po-
szczególnych krajach. Po więcej informacji, prosimy o kontakt z przedstawicielem CID LINES. Dodatkowa informacja o produkcie może zostać dostarczona na Państwa 
prośbę: karta techniczna, karta bezpieczeństwa, karta charakterystyki, itp.

Informacje zawarte w niniejszym katalogu są zgodnie ze stanem naszej wiedzy fachowej oraz poprawne. Dokładamy wszelkich starań, by aktualizować informacje i ko-
rygować je zgodnie z najnowszymi ustaleniami, jednak nie wydajemy żadnych oświadczeń oraz nie udzielamy żadnych gwarancji dowolnego rodzaju, ani wyraźnych ani 
domniemanych, odnośnie kompletności, dokładności, wiarygodności czy odpowiedniości informacji zawartych w niniejszym katalogu. Niniejszym, polegacie Państwo na 
tych informacjach na swoje wyłączne ryzyko. W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za utratę czy szkodę (w tym m.in. pośrednią czy następczą czy w dowol-
ny sposób wynikającą z braku informacji lub utraty zysków) powstałą w wyniku lub w związku z korzystaniem z tych informacji lub w związku z korzystaniem i/lub obsługą, 
przetwarzaniem lub przechowywaniem produktu. Zawsze należy zapoznać się z treścią etykiety produktu i Kartą Charakterystyki produktu w celu uzyskania dodatkowych 
informacji dotyczących zasad bezpieczeństwa.



Wprowadzenie

Higiena jest siłą napędową właściwego procesu produkcyjnego. Restrykcyjne zasady i przepisy 
dotyczące produkcji żywności tyczą się również wymogów zapewnienia wysokich standardów 
higienicznych. Odpowiednie organy kontrolujące nieustannie sprawdzają jakość produkowanej 
żywności jak i stan higieny. Konsumenci żądają, aby żywność, którą spożywają była w 100% bez-
pieczna. Dlatego bezpieczeństwo żywności jest priorytetem dla każdego producenta.

Wraz ze wzrostem standardów jakościowych związanych z produkcją żywności zakłady sektora 
spożywczego kładą coraz większy nacisk na wysoką jakość produktów i usług. Jakość naszych 
produktów oraz serwis techniczny jest najlepszą gwarancją perfekcyjnego programu mycia i de-
zynfekcji. Jednakże, aby sprostać restrykcyjnym wymaganiom oprócz wysokiej jakości produk-
tów potrzebny jest odpowiedni program.

Dlatego stworzyliśmy program STEP. STEP jest skrótem słów Support, Traning & Tools, Equipment, 
Product. Program w dosłownym tłumaczeniu obejmuje Wsparcie, Szkolenie i Narzędzia, Sprzęt 
oraz Dobór Produktu – jest to Twoja droga do lepszej higieny. 

Wsparcie

Niezbędne wsparcie do osiągnięcia ustawicznej poprawy zapewnia nam kilka ośrodków usługo-
wych. Po tę usługę CID LINES zwraca się do laboratorium CIRLAM.

Laboratorium CIRLAM realizuje projekty począwszy od badań i rozwoju skończywszy na reje-
stracji. To pracownicy laboratorium zamieniają ambitne plany na w pełni przebadane i nadające 
się do produkcji produkty. Czujnie obserwują wymagania klienta, w tym dotyczące niezbędnych 
badań chemicznych i mikrobiologicznych i wymagań rejestracyjnych twoich (przyszłych) pro-
duktów. Struktura organizacyjna laboratorium CIRLAM oparta jest na czterech filarach: Badania i 
rozwój, rejestracje, chemia i mikrobiologia.

Dział badań i rozwoju zajmuje się akredytacjami poprzez dostarczenie danych mikrobiologicz-
nych i chemicznych, wraz z kompletną rejestracją zgodnie z rozporządzeniem REACH.

Laboratorium mikrobiologiczne CIRLAM zajmuje się m.in. badaniem działania bakteriobójczego 
i grzybobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych zgodnie z euro-
pejskimi standardami. Pomaga też naszym klientom w opracowywaniu nowych produktów we 
współpracy z działem chemicznym.

Szkolenia & narzędzia

Optymalne działanie produktu wyznacza też metodologia pracy i wspomagające szkolenia 
i narzędzia dostosowane do indywidualnych potrzeb.

STEP

WSPARCIE

SPRZĘT PRODUKT

SZKOLENIA 
I NARZĘDZIA

STEP

CID LINES, 
twój kolejny krok  
w stronę lepszej higieny



CID LINES zapewnia:

 » Indywidualnie opracowany program higieny z jasnymi wskazaniami dotyczącymi zasto-
sowań produktu. 

 » Indywidualnie opracowane szkolenia i instrukcje na poziomie każdego użytkownika. 
Wsparcie podczas realizacji mycia. Działania te są przez nas realizowane jako przygoto-
wanie do szkolenia teoretycznego lub w celu oceny poprawy sytuacji po szkoleniu.

 » Dopasowane plakaty zapewniają ciągły przekaz istoty higieny. Plakaty te odgrywają rolę 
edukacyjną jak i przekazują wrażliwe treści, które również odsyłają do szkoleń.

 » Okresowe audyty mycia, z których płyną rady praktyczne. Wiele parametrów musi być 
spełnionych, by osiągnąć dobry efekt czyszczenia i dezynfekcji. Każde czyszczenie pod-
lega ocenie na podstawie tych parametrów pod indywidualnym kątem. Z takiej oceny 
sporządza się następnie szczegółowy raport.

Sprzęt

Nasz szeroki wachlarz sprzętu z pewnością zaoferuje Państwu rozwiązanie, które zapewni 
precyzyjne dozowanie i niniejszym właściwe stosowanie produktów.

Sprzęt techniczny to klucz do właściwego mycia i dezynfekcji. CID LINES prowadzi doradz-
two i pomaga w wyborze sprzętu. Do życia powołano dział materiałowo-usługowy, któ-
ry ściśle współpracuje z partnerami z kontroli jakości. Ma on zapewnić optymalną jakość 
produktu w jego praktycznych zastosowaniach. W naszym katalogu technicznym znajdą 
Państwo przegląd urządzeń, które możemy wam zaoferować.

Dział ten zajmuje się także instalacją i konserwacją Państwa sprzętu. Nasz dział techniczny 
jest ustawicznie szkolony, tak by mógł zapewnić, że każdy zainstalowany sprzęt będzie dzia-
łał optymalnie oraz że będzie on odpowiednio konserwowany.

CID LINES zapewnia standardowe usługi techniczne:

 » Okresowe przeglądy i prace konserwacyjne Państwa urządzeń technicznych i instalacji 
myjących 

 » Regularne pomiary stężeń roboczych

 » Raport z wizyty serwisowej wraz z uwagami i wnioskami o stanie technicznym urządzeń

Produkty

CID LINES jest producentem szerokiego wachlarza kompleksowych produktów myjących i 
dezynfekujących, do zastosowań w przemyśle spożywczym.

Pełna informacja na kolejnych stronach.



Higiena powierzchni

Alcalu S
Alkaliczny, silnie pieniący preparat myjący. De-
dykowany do mycia powierzchni wykonanych
z metali miękkich typu ocynk, aluminium, 
miedź. Stosowany do aluminiowych kijów wę-
dzarniczych,  blach piekarniczych, podestów i
skrzyń ładunkowych.

20 - 210 L

Alcalu D
Alkaliczny, silnie pieniący preparat myjący do 
zastosowania na wszelkie powierzchnie zmy-
walne, nawet te wrażliwe na silny odczyn alka-
liczny. Dzięki zawartości substancji aktywnych 
skutecznie wpływa na poprawę stanu higie-
nicznego mytych powierzchni.

20 KG

Alox DMS
Alkaliczny, silnie pieniący preparat myjący do 
zastosowania na wszelkie powierzchnie zmy-
walne, nawet te wrażliwe na silny odczyn al-
kaliczny.

25 KG

Keno
TM

san Omnia Secur
Alkaliczny, uniwersalny produkt myjąco od-
tłuszczający z możliwością stosowania na 
wszelkie powierzchnie zmywalne, może być 
stosowany także do mycia ręcznego.

25 KG

Alox DMS F
Alkaliczny, pianowy środek czyszczący o wyjąt-
kowej jakości odtłuszczania, działa kompleksu-
jąco.

25 KG

MYCIE ALKALICZNE

Keno
TM

san
Skoncentrowany alkaliczny środek czyszczący
o bardzo silnych właściwościach pieniących
i wyjątkowej przyczepności do powierzchni. 
Nadaje się do wszystkich powierzchni.

22 KG
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Stosuj biocydy ostrożnie. Przed użyciem, przeczytaj etykietą i informację na temat produktu. Ten produkt nie musi być dostępny czy zarejestrowany w każdym kraju.

Higiena powierzchni

Eco Clean
Alkaliczny, pieniący preparat myjący do za-
stosowania we wszystkich działach produk-
cyjnych, do zastosowania w różnego rodzaju 
urządzeniach pianowtwórczych.

25 KG

Bio Foam S
Alkaliczny, wysokoskoncentrowany prepa-
rat do mycia komór wędzarniczych, wózków 
i kijów wędzarniczych. Skutecznie usuwa 
smółkę wędzarniczą. Nie należy stosować na 
powierzchnie nie odporne na silny odczyn al-
kaliczny.

25 - 240 - 1000 KG

Bio Cid S
Alkaliczny, pianowy preparat do mycia bardzo 
intensywnych zabrudzeń organicznych. Nie 
należy stosować na powierzchnie nie odporne 
na silny odczyn alkaliczny.

25 - 240 KG

DM Foam S Extra
Alkaliczny, silnie skoncentrowany preparat do 
mycia komór, wózków i kijów wędzarniczych, 
skutecznie usuwa smółkę wędzarniczą. Nie 
należy stosować na powierzchnie nie odporne 
na silny odczyn alkaliczny.

25 - 240 - 1000 KG

Biogel
Alkaliczny, żelowy preparat do mycia bardzo 
intensywnych zabrudzeń organicznych.

25 KG 

MYCIE ALKALICZNE

DM Foam
Silnie skoncentrowanym alkalicznym preparat 
do mycia inżektorowego komór wędzarni-
czych. Skutecznie usuwa osady wędzarnicze, 
cukry oraz tłuszcze pochodzenia roślinnego i 
zwierzęcego.

30 KG
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Bio Net +
Lekko alkaliczny, pianowy środek myjący do 
stosowania w różnych działach przemysłu 
spożywczego. Może być stosowany przy my-
ciu pianowym i ręcznym powierzchni produk-
cyjnych i wyposażenia.

25 - 210 KG

Nitra Cid S
Kwaśny, pianowy preparat o silnych właściwo-
ściach pieniących, oparty na kwasie azotowym 
i kwasie fosforowym. Idealny do usuwania 
uporczywych złóż minerałów, skrobi i białka.

25 KG

Tornax S
Kwaśny, pianowy preparat oparty na kwasach 
nieorganicznych (fosforowy). Do zastosowa-
nia w dowolnym urządzeniu spieniającym na 
wszelkiego rodzaju powierzchnie produkcyj-
ne.

24 - 240 KG 

Tornax S 20
Kwaśny, pianowy preparat oparty na kwasach 
organicznych (zawiera kwas cytrynowy). Do 
zastosowania w dowolnym urządzeniu spie-
niającym na wszelkiego rodzaju powierzchnie 
produkcyjne

22 KG

Tornax E
Kwaśny, pianowy preparat oparty na kwasach 
nieorganicznych (fosforowy oraz azotowy). Do 
zastosowania w dowolnym urządzeniu spie-
niającym na wszelkiego rodzaju powierzchnie 
produkcyjne.

22 KG

MYCIE KWAŚNE

MYCIE NEUTRALNE

MYCIE ALKALICZNE Z CHLOREM

DM Cid S
Alkaliczny, pianowy preparat zawierający silnie 
stabilizowany aktywny chlor do mycia i jed-
noczesnej dezynfekcji wszelkich powierzchni 
produkcyjnych, preparat oparty na NaOH.

24 - 210 - 1000 KG

Eco Chlor S
Alkaliczny, pianowy preparat zawierający ak-
tywny chlor do mycia i jednoczesnej dezyn-
fekcji wszelkich powierzchni produkcyjnych, 
preparat oparty na NaOH.

24 - 240 KG
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Keno
TM

 Chill Gel
Higieniczny środek czyszczący do urządzeń 
chłodzących i wymienników ciepła. Nadaje się 
również do stosowania w transporcie chłodni-
czym.

5 L

Stosuj biocydy ostrożnie. Przed użyciem, przeczytaj etykietą i informację na temat produktu. Ten produkt nie musi być dostępny czy zarejestrowany w każdym kraju.

Oxo Clean
Lekko kwaśny, pianowy preparat myjący opar-
ty na aktywnym tlenie o właściwościach wy-
bielających. Do zastosowania w dowolnym 
urządzeniu spieniającym na wszelkiego rodza-
ju powierzchnie produkcyjne.

25 KG

D Clean
Neutralny, silnie skoncentrowany środek my-
jący do stosowania w różnych działach prze-
mysłu spożywczego. Doskonały do ręcznego 
mycia drobnego sprzętu i wyposażenia.

5 - 25 L

MYCIE NEUTRALNE

9
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Keno
TM

cid 210
Silnie skoncentrowany, neutralny, pianowy 
preparat dezynfekcyjny oparty na czwarto-
rzędowych solach amonowych, aldehydzie 
glutarowym i izopropanolu. Posiada szerokie 
spektrum działania – niszczy: wirusy, bakterie, 
grzyby i pleśnie.

10 L

Keno
TM

cid 210 1/4
Neutralny, pianowy preparat dezynfekcyjny 
oparty na czwartorzędowych solach amono-
wych, aldehydzie glutarowym i izopropanolu. 
Do zastosowania w centralnych systemach 
mycia.

20 - 210 KG

Eco Des
Neutralny, pieniący środek myjący o właści-
wościach dezynfekujących do stosowania w 
różnych działach przemysłu spożywczego. 
Doskonały do ręcznego mycia i jednoczesnej 
dezynfekcji drobnego sprzętu, urządzeń jak i 
powierzchni produkcyjnych.

5 - 10 - 20 L

DEZYNFEKCJA QAC

Keno™cid 210 i Keno™cid 210 ¼ oparte są na 
dwóch substancjach czynnych - chlorku 
didecylometyloamoniowego i aldehy-
du glutarowego. Oba działają zgodnie z 
innymi zasadami na komórkę bakteryj-
ną. Skutkuje to synergicznym działaniem 
bakteriobójczym przy niskich stężeniach i 
optymalnym czasem kontaktu.

Rybosomy
np. peroksygenny

RNA
np. aldehydy

DNA
E.g. aldehydes,
CRAs, peroxygens

Cytoplasm
E.g. OACs, CHX

Proteins and enzymes
E.g. alcohols, aldehydes, 
CRAs, peroxygens

Leakage of intracellular 
constituents
E.g. alcohols, QACs, CHX
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Stosuj biocydy ostrożnie. Przed użyciem, przeczytaj etykietą i informację na temat produktu. Ten produkt nie musi być dostępny czy zarejestrowany w każdym kraju.

Keno
TM

chlor
Alkaliczny, lekko pianowy preparat dezynfek-
cyjny oparty na stabilizowanym podchlorynie 
sodu o szerokim spektrum działania.

24 KG

DM Cid S
Alkaliczny, pianowy preparat zawierający silnie 
stabilizowany aktywny chlor do mycia i jed-
noczesnej dezynfekcji wszelkich powierzchni 
produkcyjnych, preparat oparty na NaOH.

24 - 210 - 1000 KG

DEZYNFEKCJA CHLOR
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Keno
TM

san Lactic
Preparat dezynfekujący do zastosowania bez 
konieczności spłukiwania. Służy do dezynfek-
cji powierzchni produkcyjnych, a także noży 
na linii uboju i rozbioru w trakcie produkcji.

20 L

DEZYNFEKCJA KWAS MLEKOWY

Keno
TM

san Lactic to:

• dobra i skuteczna alternatywa 
dla dezynfekcji wodą o tempera-
turze co najmniej 82°C na etapie 
uboju i rozbioru

• działa skutecznie przeciwko 
Campylobacter jejuni, E.coli, Sal-
monella typhimurium oraz Liste-
ria monocytogenes

• bez ryzyka oparzeń

• noże pozostają ostre

• w oparciu o składniki mające 
kontakt z żywnością, zaakcepto-
wane do użycia bez spłukiwania

12
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Stosuj biocydy ostrożnie. Przed użyciem, przeczytaj etykietą i informację na temat produktu. Ten produkt nie musi być dostępny czy zarejestrowany w każdym kraju.

Peroxides
Preparat do dezynfekcji wody pitnej, sprzętu 
oraz instalacji CIP w przemyśle spożywczym. 
Silny, bezzapachowy utleniacz oparty na 50% 
nadtlenku wodoru oraz stabilizatorach. Całko-
wicie ulega biodegradacji.

25 - 200 - 1000 L

Keno
TM

cid 300
Lekko pieniący się środek dezynfekująco-my-
jący na bazie amin. Nadaje się do wszystkich 
powierzchni zmywalnych.

20 KG

DEZYNFEKCJA AMINY

DEZYNFEKCJA NADTLENEK WODORU

Keno
TM

cid 2100 S 5%
Kwaśny, lekko pianowy, silnie uteleniający 
preparat dezynfekcyjny oparty na 5% kwasie 
nadoctowym i nadtlenku wodoru oraz kwasie 
octowym. Posiada szerokie spektrum działania 
– niszczy: bakterie, grzyby i pleśnie.

25 - 1100 KG

DEZYNFEKCJA KWAS NADOCTOWY

Alco Cid A
Gotowy do użycia preparat dezynfekcyjny na 
bazie etanolu do dezynfekcji wszelkich po-
wierzchni w przemyśle spożywczym. Preparat 
nie wymaga spłukiwania.

1 - 5 - 210 - 1000 L

Alco Cid Wipes
Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji 
alkoholowej, jednorazowego użytku.

DEZYNFEKCJA ALKOHOL

DEZYNFEKCJA NADTLENEK WODORU

Keno
TM

lox 10
Preparat dezynfekujący na bazie kwasu mle-
kowego i nadtlenku wodoru bez konieczności 
spłukiwania.

1 L

13

higiena powierzchni



DM Clean Eco
Alkaliczny, niepieniący produkt myjący do 
zastosowania w instalacjach CIP, skutecznie 
usuwa silne zabrudzenia organiczne, oparty 
na NaOH.

25 - 1200 KG

DM Clean
Alkaliczny, niepieniący produkt myjący do za-
stosowania w instalacjach CIP, skutecznie usu-
wa silne zabrudzenia organiczne, oparty na 
KOH oraz NaOH, związkach kompleksujących 
i inhibitorach korozji.

25 - 60 - 240 - 1000 KG

DM Clean Super
Alkaliczny, silnie skoncentrowany, niepieniący 
produkt myjący do zastosowania w instala-
cjach CIP, skutecznie usuwa silne zabrudzenia 
organiczne. Oparty na KOH, NaOH, związkach 
sekwestrujących, nawilżających i inhibitorach 
korozji.

25 - 250 - 1000 KG

CIP
MYCIE ALKALICZNE

14
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Stosuj biocydy ostrożnie. Przed użyciem, przeczytaj etykietą i informację na temat produktu. Ten produkt nie musi być dostępny czy zarejestrowany w każdym kraju.

DM Clean Forte
Alkaliczny środek czyszczący z przeznacze-
niem do systemów CIP na bazie NaOH i KOH, 
środków nawilżających i kompleksujących. 
Usuwa zanieczyszczenia organiczne. Może być 
stosowany jako 1-fazowy środek czyszczący 
CIP z dodatkową właściwością odpieniającą.

25 - 1200 KG

CIP

Eco Chlor
Alkaliczny, niepianowy produkt myjąco-dezyn-
fekujący o właściwościach bakterio- i grzybo-
bójczych. Do stosowania w obiegach zamknię-
tych (nastrzykiwarki, myjki) jak i mycia ręcznego. 
Oparty na NaOH, podchlorynie sodu. Zawiera 
związki kompleksujące, inhibitory korozji oraz 
substancje zapobiegające pienieniu.

25 - 60 - 240 - 1000 KG

MYCIE ALKALICZNE

DM Super
Wysokoalkaliczny płynny środek myjący do 
zmywarek przemysłowych. Nadaje się również 
do delikatnych materiałów.

5 L - 25 KG

DM Clean Ultra
Alkaliczny, niepieniący produkt myjący, prze-
znaczony do mycia instalacji CIP, narzędzi oraz 
powierzchni. Został specjalnie stworzony do 
zastosowania w wysokich temperaturach. 
Oparty na KOH i NaOH, związkach kompleksu-
jących i inhibitorach korozji.

25 - 240 - 1000 KG

DM Clean Extra
Silny, alkaliczny środek czyszczący systemy CIP, 
oparty na żrącym kompleksie i składnikach 
nawilżających. Do usuwania silnie związanych 
zanieczyszczeń organicznych. Posiada silne 
właściwości odtłuszczające i dodatkowe wła-
ściwości przeciwpieniące.

1000 KG

DM Clean SL
Alkaliczny, niepieniący produkt myjący do za-
stosowania w instalacjach CIP., skutecznie usu-
wa silne zabrudzenia organiczne, bezpieczny 
dla wszelkiego rodzaju powierzchni. Oparty na 
NaOH. Zawiera metakrzemiany.

24 - 1000 KG

MYCIE ALKALICZNE Z CHLOREM
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MSR 30
Silny, kwaśny produkt usuwający uporczywe 
osady głównie mineralne. Zawiera kwas azo-
towy i fosforowy.

10 L

Tornax 20
Kwaśny niepianowy preparat myjący oparty 
na kwasach organicznych (kwas amidosulfo-
nowy + kwas cytrynowy).

22 -1000 KG

Pho Cid
Kwaśny, niepianowy preparat myjący oparty 
na kwasach nieorganicznych (fosforowym i 
siarkowym). Skutecznie usuwa silne zanie-
czyszczenia mineralne.

30 - 60 - 240 - 1000 KG

Pho Cid D Pro
Kwaśny preparat myjący do zastosowania w 
systemach CIP oraz instalacjach technologicz-
nych. Zawiera kwas metanosulfonowy i siarko-
wy. Wzbogacony o nadtlenek wodoru.

25 KG

Pho Cid B
Kwasowy środek myjący systemy CIP o dodat-
kowych właściwościach nawilżających, oparty 
na kwasie fosforowym. Do usuwania zanie-
czyszczeń organicznych i mineralnych. Nadaje 
się do stosowania na delikatnych powierzch-
niach.

25 - 1000 KG

Nitra Cid
Kwaśny, niepianowy preparat myjący oparty 
na kwasach nieorganicznych (azotowym i fos-
forowym). Skutecznie usuwa silne zanieczysz-
czenia mineralne.

25 - 1000 KG

Nitra Cid D
Kwaśny, niepianowy produkt przeznaczony 
do usuwania kamienia kotłowego, białka oraz 
osadów z żelaza w instalacjach CIP. Oparty na 
kwasie azotowym, kwasie mlekowym, związ-
kach zwilżających oraz inhibitorach piany.

1000 KG

MYCIE KWAŚNE

Pho Cid R
Kwasowy środek myjący systemy CIP, na bazie 
kwasów organicznych i nieorganicznych. Do 
usuwania zanieczyszczeń tłuszczowych, biał-
kowych i mineralnych. Bez azotanów.

22 - 220 KG

MSR 50
Wysoce skoncentrowanym kwasowym pro-
duktem myjącym na bazie kwasu azotowego i 
metanosulfonowego. Nadaje się do usuwania 
skrobi i kompleksów nieorganicznych.

1200 KG
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Stosuj biocydy ostrożnie. Przed użyciem, przeczytaj etykietą i informację na temat produktu. Ten produkt nie musi być dostępny czy zarejestrowany w każdym kraju.
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Keno
TM

cid 2100 5%
Kwaśny, niepianowy, silnie uteleniający pre-
parat dezynfekcyjny oparty na 5% kwasie 
nadoctowym i nadtlenku wodoru oraz kwasie 
octowym. Posiada szerokie spektrum działania 
– niszczy: bakterie, grzyby i pleśnie.

25 - 1100 KG

Keno
TM

cid Oxi 5
Kwaśny, niepieniący preparat na bazie kwasu 
nadoctowego, octowego i nadtlenku wodoru 
do dezynfekcji w systemach CIP. Preparat mie-
rzalny konduktometrycznie.

1050 KG

Keno
TM

cid 2100 15%
Kwaśny, niepianowy, silnie utleniający pre-
parat dezynfekcyjny oparty na 15% kwasie 
nadoctowym i nadtlenku wodoru oraz kwasie 
octowym. Posiada szerokie spektrum działania 
– niszczy bakterie, grzyby i pleśnie.

25 - 220 - 1100 KG

DEZYNFEKCJA KWAS NADOCTOWY

Peroxides
Preparat do dezynfekcji wody pitnej, sprzętu 
oraz instalacji CIP w przemyśle spożywczym. 
Silny, bezzapachowy utleniacz oparty na 50% 
nadtlenku wodoru oraz stabilizatorach. Całko-
wicie ulega biodegradacji.

25 - 200 - 1000 L

DEZYNFEKCJA NADTLENEK WODORU
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DM Cid
Alkaliczny, niepianowy produkt myjąco-dezynfeku-
jący o właściwościach bakterio- i grzybobójczych 
do zastosowania w obiegach zamknietych (nastrzy-
kiwarki, myjki) jak i mycia ręcznego silnie zabrudzo-
nych powierzchni. Oparty na KOH, podchlorynie 
sodu. Zawiera stabilizatory chloru, kompleksujące i 
sekwestrujące związki oraz inhibitory korozji.

30 - 240 KG

DEZYNFEKCJA CHLOR

Stosuj biocydy ostrożnie. Przed użyciem, przeczytaj etykietą i informację na temat produktu. Ten produkt nie musi być dostępny czy zarejestrowany w każdym kraju.

DM Cid Ultra
Alkaliczny produkt myjąco-dezynfekujący o 
działaniu bakteriobójczym przeznaczony do 
utrzymywania higieny wszelkich urządzeń i 
instalacji produkcyjnych w przemyśle spożyw-
czym oraz instalacji CIP.

25 KG

DEZYNFEKCJA AMINY

DM Cid S Ultra
Alkaliczny, pianowy preparat oparty na dia-
minie do mycia i dezynfekcji powierzchni 
produkcyjnych. Wykazuje działanie bakterio- i 
drożdżakobójcze.

25 KG
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AD 50
Dodatek zmiękczający wodę oraz dodatek do 
roztworów wodorotlenków w systemach CIP. 
Stosowany w celu wspomagania mycia oraz 
wiążącym minerały w wodzie stosowanej w 
procesie mycia i produkcji; do uzdatniania 
wody w autoklawach.

25 KG

AD 60
Dodatek do kondycjonowania wody techno-
logicznej w autoklawach, pasteryzatorach i 
myjkach butelek. Zapobiega osadzaniu się ka-
mienia w systemach wodno-parowych. Doda-
tek do roztworów myjących przy myciu.

25 KG

DODATKI

Anti Foam
Preparat do usuwania niepożądanej techno-
logicznie piany w roztworach wodnych i ście-
kach.

25 KG

Anti Foam Ultra
Wysokoskoncentrowany preparat do usuwa-
nia niepożądanej technologicznie piany w 
roztworach wodnych i ściekach.

25 - 200 KG

Anti Foam Bio Food
Preparat antypienny. Stosowany jako dodatek 
do żywności lub do usuwania niepożądanej 
technologicznie piany przy produkcji spożyw-
czej.

200 KG

Keno
TM

 UF 100
Skoncentrowany alkaliczny produkt do czysz-
czenia membran. Unikalne połączeniesub-
stancji aktywnych, organicznych środków 
kompleksujących i środków powierzchniowo 
czynnych.

25 KG

CZYSZCZENIE MEMBRAN

Keno
TM

 UF 300
Skoncentrowany kwasowy środek czyszczący 
do membrany. Zawiera kwas fosforowy i azo-
towy.

25 KG

Keno
TM

 UF 500
Neutralny enzymatyczny środek czyszczący 
do membrany. Ma silne działanie proteolitycz-
ne i nawilżające.

25 KG

Anti Foam Food
Preparat antypienny, przeznaczony do zasto-
sowania podczas procesu produkcji żywności 
w procesach, gdzie powstaje niepożądana 
piana.

200 L
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Stosuj biocydy ostrożnie. Przed użyciem, przeczytaj etykietą i informację na temat produktu. Ten produkt nie musi być dostępny czy zarejestrowany w każdym kraju.

AD Oxi
Dodatek do alkalicznych produktów myjących 
oparty na aktywnym tlenie. Stosowany w celu 
zwiększenia skuteczności mycia. Nadaje się do 
stosowania w temperaturach od 45°C.

20 L

DODATKI

CZYSZCZENIE MEMBRAN

Keno
TM

 UF 550
Łagodny alkaliczny dodatek stabilizujący i 
czyszczący do enzymatycznego środka czysz-
czącego membrany UF 500.

20 KG
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DM 50 R
Neutralny środek płuczący i nabłyszczający do 
myjek przemysłowych.

5 - 20 L

V 60
Smar oparty na składnikach syntetycznych i 
konserwujących. Opracowany specjalnie do 
smarowania przenośników z tworzyw sztucz-
nych i stali nierdzewnej w procesach produk-
cyjnych w przemyśle spożywczym.

25 - 210 KG

POZOSTAŁE ŚRODKI NABŁYSZCZAJĄCE

POZOSTAŁE SMAROWANIE 
TRANSPORTERÓW

DX 100
Skoncentrowany środek do usuwania plam. 
Neutralny rozpuszczalnik na bazie terpenów 
cytrusowych. Idealny do usuwania etykiet.

1 L

POZOSTAŁE
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Stosuj biocydy ostrożnie. Przed użyciem, przeczytaj etykietą i informację na temat produktu. Ten produkt nie musi być dostępny czy zarejestrowany w każdym kraju.

Keno
TM

chlor 100
Alkaliczny, niepianowy produkt przeznaczony 
do dezynfekcji wody pitej dla ludzi i zwierząt 
oparty na podchlorynie sodu (13% aktywnego 
chloru). Preparat może być stosowany także 
do natryskowej dezynfekcji powierzchni pro-
dukcyjnych.

25 KG

Woda technologiczna i pitna
DEZYNFEKCJA

Peroxides
Preparat do dezynfekcji wody pitnej, sprzętu, 
instalacji CIP oraz wody technologicznej w 
przemyśle spożywczym. Silny, bezzapachowy 
utleniacz oparty na 50% stabilizowanym nad-
tlenku wodoru, stabilizatorach oraz związkach 
zwilżających. Całkowicie ulega biodegradacji

25 - 200 - 1000 L

Keno
TM

cid 2100 15%
Kwaśny, niepianowy, silnie utleniający pre-
parat dezynfekcyjny oparty na 15% kwasie 
nadoctowym i nadtlenku wodoru oraz kwasie 
octowym. Posiada szerokie spektrum działania 
– niszczy bakterie, grzyby i pleśnie. Produkt 
przeznaczony do dezynfekcji wody proceso-
wej mającej kontakt z żywnością.

25 - 220 - 1100 KG
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Keno
TM

soft N
Bezzapachowe mydło do rąk do stosowania w 
obszarach produkcyjnych.

1 - 5 L

Handcleaner Eco
Zapachowe, wydajne mydło do rąk do stoso-
wania w obszarach poza produkcyjnych.

5 L

Meca Clean
Środek czyszczący do rąk z cząsteczkami do 
dodatkowego mechanicznego działania pod-
czas czyszczenia mocno zabrudzonych dłoni. 
Usuwa uporczywe plamy i nieprzyjemne za-
pachy.

1,5 - 4 L

Higiena rąk

Keno
TM

sept L
Preparat w postaci płynu do szybkiej dezyn-
fekcji rąk bez konieczności spłukiwania. Prepa-
rat oparty na alkoholu izopropylowym i chlo-
roheksydynie.

1 - 5 L

Keno
TM

sept G
Preparat w postaci żelu do szybkiej dezynfek-
cji rąk bez konieczności spłukiwania. Preparat 
oparty na alkoholu izopropylowym i chloro-
heksydynie.

500 ML - 1 - 5 L

Keno
TM

sept H
Płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu izo-
propylowego i chlorku benzalkoniowego. Za-
wiera specjalne składniki chroniące skórę.

1 - 5 L

DEZYNFEKCJA RĄK

MYCIE RĄK

Keno
TM

sept DT
Dodatek do Keno™sept L/G, który świeci pod-
czas ekspozycji na światło UV. Specjalnie opra-
cowany do kontroli techniki dezynfekcji dłoni.

30 ML
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Stosuj biocydy ostrożnie. Przed użyciem, przeczytaj etykietą i informację na temat produktu. Ten produkt nie musi być dostępny czy zarejestrowany w każdym kraju.

Keno
TM

derm
Bezzapachowe mydło do mycia i jednoczesnej 
dezynfekcji rąk do stosowania w obszarach 
produkcyjnych.

1 - 5 L

MYCIE RĄK DEZYNFEKCJA

Keno
TM

silk
Nawilżający i odżywczy balsam do rąk. Idealny 
do pielęgnacji rąk pod koniec dnia pracy.

1 L

PIELĘGNACJA RĄK

5

Pocieranie części wewnętrznej prawej dłoni o powierzchnię grzbietową lewej dłoni (na 
zmianę)

Obrotowe pocieranie kciuka prawej dłoni przez lewą dłoń na zmianę

Pocieranie dłoni o dłoń ze splecionymi palcami

Okrężne pocieranie opuszków palców prawej dłoni o część wewnętrzną lewej dłoni (na zmianę)

Pocieranie grzbietowej powierzchni zgiętych palców jednej dłoni pod zgiętymi palcami drugiej dłoni

Pocieranie dłoni o dłoń

Dezynfekcja

Wytarcie dłoni  
do sucha

1

4
2 3

76
8

Pomyśl o swojej higienie!
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Sprzęt techniczny

Wsparcie techniczne

Nasza szeroka gama urządzeń z pewnością dostarczy rozwiązania do precyzyjnego dozo-
wania, a tym samym właściwego wykorzystania produktów CID LINES.

Skontaktuj się ze specjalistą CID LINES, aby uzyskać więcej informacji.
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Notatki
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