Kompleksowe rozwiązania higieniczne
Niezawodne rozwiązania dla sektora
farmaceutycznego i kosmetycznego
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Gama produktów ClearKlens®

ClearKlens - gwarancja pełnej kontroli
• ClearKlens – preparaty niesterylne

Niezawodne i kompleksowe rozwiązania higieniczne
dla sektora farmaceutycznego i kosmetycznego.

– Mycie CIP (Cleaning In Place)
– Mycie OPC (Open Plant Cleaning)

Skuteczna ochrona mikrobiologiczna produkcji.

• ClearKlens - preparaty sterylne

Od sterylnych środków do dezynfekcji po systemy mycia CIP,
rozwiązania ClearKlens zapewniają niezawodne efekty mycia.

• Rozwiązania techniczne
• Higiena osobista

Kompleksowa oferta rozwiązań higienicznych ClearKlens,
opracowana z myślą o specyficznych potrzebach zakładów
produkcyjnych w sektorze farmaceutycznym i kosmetycznym,
pozwala skutecznie chronić integralność produkcji.

• Szkolenia
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Kompleksowe rozwiązania higieniczne ClearKlens dla sektora
farmaceutycznego i kosmetycznego
Kompleksowa oferta odpowiadająca
wszystkim potrzebom w zakresie mycia
i higieny

Partnerska współpraca z naszymi
klientami w rozwiązywaniu problemów
związanych z higieną

Diversey jest rzetelnym partnerem, któremu możesz w pełni
powierzyć pieczę nad wszystkimi swoimi potrzebami związanymi
z myciem i higieną. Nasz zespół zadba o to, aby Twoje programy
higieny osiągnęły światowy poziom, jednocześnie trzymając
wydatki w ryzach. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz rozwiązań
dla higieny osobistej, programów sanityzacyjnych do obszarów
wymagających szczególnej ochrony, programów myjących dla
każdego typu sprzętu lub powierzchni, maszyn do mycia podłóg,
czy też inne potrzeby w obszarze utrzymania czystości, mamy
odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie.

Stworzyliśmy wiele pionierskich aplikacji dla przemysłu
farmaceutycznego, w tym dla obszarów zanieczyszczonych
pozostałościami API, szeroką gamę produktów CIP, programy
optymalizacyjne dla CIP, rotacyjne programy dezynfekcji
powierzchni z szerokim spektrum środków chemicznych,
zoptymalizowane opakowania do sterylnych środków
dezynfekcyjnych i myjących i wiele innych. Jesteśmy zawsze gotowi
do współpracy z naszymi klientami w rozwiązywaniu konkretnych
problemów w obszarze mycia i higieny oraz do opracowania
solidnych rozwiązań, które sprostają wyzwaniom i zapewnią
bezpieczną produkcję.

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA
Sterylne detergenty i preparaty
do dezynfekcji powierzchni.

Detergenty i preparaty do dezynfekcji
CIP. Optymalizacja inżynieryjna.
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Wskazanie najbardziej
odpowiedniego detergentu: DSP.

Kluczowe cechy
Asortyment produktów ClearKlens zapewnia sukces procesu walidacji:

Zgodność z rozporządzeniem o produktach biobójczych (BPR)
Rozporządzenie o produktach biobójczych (BPR) wymaga rejestracji produktów biobójczych w Unii Europejskiej
i staje się normą dla wszystkich państw członkowskich. Biorąc pod uwagę, że każda receptura wymaga
znacznych inwestycji, możesz mieć pewność, że Diversey ClearKlens to pewne wsparcie dla sektora
farmaceutycznego, oferujące szeroką gamę produktów dostosowaną do jego potrzeb.

Produkcja w kontrolowanym środowisku zgodnie z dobrymi praktykami produkcyjnymi (GMP)

Produkty ClearKlens są wytwarzane zgodnie z dobrymi praktykami produkcyjnymi (ISO 22716).
Preparaty sterylne są produkowane w pomieszczeniach sterylnych, które spełniają takie same normy jak
pomieszczenia sterylne, w których prowadzona jest produkcja wyrobów medycznych i kosmetycznych.

Testy pod kątem obowiązujących norm
Środki biobójcze ClearKlens są badane pod kątem zgodności z odpowiednimi normami w celu zapewnienia
skuteczności w walce z bakteriami, grzybami i sporami. Pełne dane testowe są dostępne na życzenie.

Standardowe formuły chronione na całym świecie
Formuły produktów ClearKlens są wystandaryzowane i jednolite na całym świecie. Koncentrując się na
nieustannym rozwoju, systematycznie ulepszamy nasze produkty, a w przypadku dokonywania zmian,
informujemy o tym naszych partnerów z odpowiednio długim wyprzedzeniem.

Pełny pakiet dokumentacji technicznej
Dla produktów ClearKlens dostępny jest pełen pakiet stosownych dokumentów: certyfikat analizy, certyfikat
napromieniowania, certyfikat sterylności, kopie danych testowych, dane TOC i LD50, metody HPLC do badania
pozostałości, specyfikacje produkcyjne oraz specyfikacje procesu i opakowania w odpowiednim przypadku.

Integralność opakowań
Preparaty ClearKlens są pakowane w sterylnych warunkach, aby zapewnić integralność produktu.
Nasze opakowania przeszły rygorystyczne testy w celu zapewnienia integralności produktu przed użyciem
i w jego trakcie.
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Sprawdzona efektywność

Nazwa produktu
Preparaty ClearKlens

Bakteriobójczy
EN 1276

Grzybobójczy

EN 13697

EN 1650

Drożdżobójczy
EN 1650

EN 13697

Sporobójczy

Wirusobójczy

EN 13704

EN 14476
(Poliovirus
I Adenovirus)

Alkohole

CK IPA
CK DE

Środki
dezynfekcyjne
do użytku
codziennego

CK Tego 2000 SC
CK Tego 2000 SS/RTU
CK Cleansinald SC
CK Cleansinald RTU

Środki
sporobójcze

CK Bi-Spore
CK Oxifast

CIP

CK Mega HP

9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9
9
9

MVA*
MVA*

9
9
9

9
9
9

* Wirus krowianki, modyfikowany szczep Ankara

Słowniczek norm

Metoda badań

Badany organizm

Czas działania produktu

Temperatura

Redukcja (lg)

EN 1276

StAphylococcus Aureus –
PseudomonAs AeruginosA –
Enterococcus hirAe –
EscherichiA coli

5 minut

20°C

≥ 5 log

EN 13697

StAphylococcus Aureus –
PseudomonAs AeruginosA –
Enterococcus hirAe –
EscherichiA coli

5 minut

20°C

≥ 4 log

EN 16615
(Maj 2015)

StAphylococcus Aureus –
PseudomonAs AeruginosA –
Enterococcus hirAe –
Candida Albicans

1-5 minut

Pomiędzy 4-30°C

≥ 4 log drożdży /
≥ 5 log dla bakterii

EN 1650 + A1
(Czerwiec 2013)

Candida Albicans –
Aspergillus brAsiliensis

15 minut

20°C

≥ 4 log

EN 14476 + A1
(Październik 2017)

Poliovirus –
Adenovirus–
Norovirus i Parvovirus (tylko
dla urządzeń)

Ręce: pomiędzy 30 sekund a 3 min.
Powierzchnia: nie dłużej niż 5 min
(dla powierzchni, z którymi mają kontakt
pacjenci lub personel medyczny) lub nie dłużej
niż 60 min (dla innych powierzchni).

Ręce: 20°C
Powierzchnie: 4-30°C

≥ 4 log

EN 13704

Bacilus subtilis

60 minut

20°C

≥ 3 log
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Mycie otwartych przestrzeni produkcyjnych (OPC)

Mycie powierzchni poziomych to nic trudnego, jednak mycie
powierzchni pionowych i urządzeń niewyposażonych w układ CIP
przy użyciu tradycyjnych metod to już wyzwanie. W związku z
tym efekty są często niesatysfakcjonujące. Techniki mycia pianą/
żelem przy średnim ciśnieniu oferowane przez Diversey dają szereg
korzyści:

Mycie mieszadeł, zbiorników itp.
Opracowaliśmy produkty oraz systemy do mycia, dezodoryzacji
i dezynfekcji urządzeń z myślą o zakładach farmaceutycznych
i kosmetycznych. Dzięki naszej gamie urządzeń mycie sprzętu
niewyposażonego w układ CIP staje się bezpieczne i wygodne.
Maszyny do powlekania tabletek

• Techniki mycia średniociśnieniowego ograniczają ryzyko
rozpylania mikroorganizmów po obszarze zakładu,

Opracowaliśmy sprawdzone programy myjące do usuwania
polimerów powlekających tabletki, w tym produktów marek
Eudragit i HPMC.

• Zapewniają skuteczne mycie trudno dostępnych miejsc,
• Pozwalają na uzyskiwanie pożądanych efektów mycia, przy
minimalnych nakładach pracy wykonywanej manualnie,

Mycie substancji pomocniczych i preparatów proszkowych
Ściśle współpracujemy z naszymi klientami, aby dobrać i
opracować niestandardowe programy mycia dla różnych
preparatów i substancji pomocniczych. Skontaktuj się z nami i
opowiedz o problemach, z którymi zmagasz się w swoim zakładzie!.

• Stosowane są preparaty bezpieczne dla środowiska i ludzi.
W ofercie Diversey znajdziesz produkty dostosowane do wszelkich
potrzeb w zakresie mycia każdego rodzaju zabrudzeń i każdej
powierzchni w Twoim zakładzie. Dzięki unikalnemu połączeniu
produktów ręcznych/pianowych/żelowych, maszyn, usług,
serwisu technicznego, szkoleń i systemów, nasze programy mycia
otwartych przestrzeni produkcyjnych są szybkie, wydajne i proste.
Mycie API
API są zazwyczaj myte przy użyciu rozpuszczalników. Taka metoda
jest kosztowna, czasochłonna, niebezpieczna dla środowiska
i szkodliwa dla pracowników. Większość rozpuszczalników jest
również łatwopalna, co sprawia, że czynności wykonywane
manualnie w otwartej przestrzeni stają się jeszcze bardziej
niebezpieczne.
Diversey wprowadza technologię mycia obszarów
zanieczyszczonych pozostałościami API za pomocą wodnych
detergentów. Nasze autorskie preparaty do mycia API zostały
przetestowane na ponad 100 API, dzięki czemu uzyskujemy
najlepsze efekty mycia przy użyciu bezpiecznej, wygodnej, szybkiej
i przyjaznej dla środowiska technologii.
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Preparaty sterylne

Produkty te przeznaczone są do mycia
i/lub dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu
w pomieszczeniach sterylnych.
Wszystkie produkty są co najmniej
podwójnie pakowane i posiadają pełną
dokumentację, zapewniającą sprawny
proces walidacji.

Produkcja w kontrolowanym środowisku zgodnie
z dobrymi praktykami produkcyjnymi (GMP)

Wspierane w ramach BPR

Bez endotoksyn

Pakiet dokumentacji technicznej

Zastrzeżone formuły

Testy pod kątem obowiązujących norm
unijnych

Integralność opakowań

Produkowane z użyciem WFI (wody
iniekcyjnej)

Właściwości gamy produktów sterylnych:
•
•
•
•

Przeznaczone do użycia w zakładach klasy 5
Filtrowane do 0,2 μm
Dwukrotnie lub trzykrotnie pakowane
Poddane napromieniowaniu lub sterylnej
filtracji
• Testowane pod kątem sterylności

Wsparcie w zakresie walidacji:
• Dołączone certyfikaty analiz fizykochemicznych
• Dołączony certyfikat napromieniowania
• Certyfikaty dostępne do pobrania na stronie
www.clearklens.com

•
•
•
•

Specyfikacje fizyko-chemiczne
Badanie odporności na korozję
Wartości LD50 - ADE / PDE
Opracowanie procedur mycia wraz z doborem
odpowiednich stężeń
• Pełna dokumentacja

Detergenty o działaniu dezynfekcyjnym
Do codziennej dezynfekcji podłóg, powierzchni i sprzętu
ClearKlens Tego 2000

7516427

Amfoteryczny środek do dezynfekcji o szerokim
spektrum działania.

6 x 900 ml spray

7516051

Dostępny w formie koncentratu, jak również
gotowego do użycia produktu.

4x5L

100961418

Dostępny w opakowaniach niesterylnych.

Koncentrat 50 x 50 ml

Do mycia i dezynfekcji podłóg, powierzchni i sprzętu
ClearKlens Cleansinald

100848254
100848253
7516429

Detergent o działaniu dezynfekcyjnym na bazie
alkiloamin i czwartorzędowych związkach
amoniowych (QUAT).
Dostępny w formie koncentratu, jak również
gotowego do użycia produktu.

6 x 900 ml spray
4x5L
Koncentrat 50 x 25 ml

Dostępny w opakowaniach niesterylnych.
7513417

2x5L

Do dezynfekcji podłóg i powierzchni, o działaniu sporobójczym
ClearKlens Bi-Spore

7514852

100852440

ClearKlens Oxifast

100934589

Sporobójczy środek dezynfekcyjny o szybkim
działaniu. Dwuskładnikowy system generuje
50 ppm dwutlenku chloru.
• Neutralny zapach
• Działanie sporobójcze w 5 minut (EN13704)
• Działanie wirusobójcze w 1 min (EN 14476:
parvo, adeno, poliowirus)
• Dostępny w formie koncentratu, jak również
gotowego do użycia produktu
Dostępny w opakowaniach niesterylnych.
Gotowy do użycia preparat sporobójczy na bazie
kwasu nadoctowego (700ppm).
• Działanie sporobójcze w 5 minut (EN13704)
• Działanie wirusobójcze w 1 min (EN 14476:
parvo, adeno, polio i norowirus)
Dostępny w opakowaniach niesterylnych.
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25 x (2 dawki)

4x5L

8 x 1 L spray

Preparaty sterylne

Środki dezynfekcyjne na bazie alkoholu 70%
IPA (alkohol izopropylowy) - Dezynfekcja narzędzi produkcyjnych, rękawic, powierzchni
ClearKlens IPA

Spray o pojemności 900 ml jest wyposażony w system
bag-in-bottle, który zachowuje sterylność płynu przez
5,5 miesiąca od pierwszego użycia.

6 x 900 ml spray
101105063
4x5L
101104903

ClearKlens IPA 5L pouch
Worek jest wyposażony w spryskiwacz z elastyczną
rurą o długości 1 metra.

Pouch 2 x 5 L
101104891

Zalety
• Redukcja kosztów utylizacji odpadów o 80 % płaskie opakowanie po użyciu.
• Ergonomia: operator nie utrzymuje już ciężaru
cieczy.
ClearKlens IPA 250 ml Airless Spray
Zalety
• Znacząca redukcja kosztów utylizacji opakowań.
• Ergonomia: operator aktywuje spray za pomocą nadgarstka lub dłoni.

12 x 0.25 L
100899521

Dezynfekcja rękawic bez ryzyka skażenia krzyżowego
Bezdotykowy dozownik ClearKlens

Bezdotykowy dozownik do preparatów sterylnych
ClearKlens IPA.
Zalety
• Bezkontaktowa dezynfekcja rękawic.
• Urządzenie z fotokomórką.
• Regulowana doza preparatu.
• Autoklawowalna pompa (klasa A / B / C / D).

ClearKlens IPA

4400420

10 x 1 L
101104905

70% DE (denaturowany alkohol etylowy) - Dezynfekcja narzędzi produkcyjnych, rękawic, powierzchni
ClearKlens DE

Spray o pojemności 900 ml jest wyposażony w system
bag-in-bottle, który zachowuje sterylność płynu przez
5,5 miesiąca od pierwszego użycia.

6 x 900 ml spray
100862174
4x5L
7516049
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Rozwiązania sterylne

Sterylny spryskiwacz ClearKlens

Jak to działa?
Podczas pracy spryskiwacza powietrze jest zasysane
do środka butelki przez zewnętrzny otwór, a worek
kurczy się, gdy ciecz jest rozprowadzana.

Nasza technologia sterylnego spryskiwacza w formie
sprayu „Bag in Bottle" zachowuje sterylność w obszarze
użytkowania przez 5,5 miesiąca.

Dzięki temu ciśnienie powietrza wewnątrz butelki jest
takie same jak ciśnienie na zewnątrz, co zapobiega
przenikaniu potencjalnie zanieczyszczonego
powietrza do produktu.

Clearklens IPA Airless
9 Ekskluzywny system airless.

Butelka została zaprojektowana zgodnie z zasadami
ergonomii, z myślą o łatwym użytkowaniu, aby
odciążyć operatora:

9 Brak podsysu przez głowicę rozpylającą.

• Długi uchwyt spryskiwacza zmniejsza siłę nacisku,

250 ml Spray

• Łatwy do trzymania nawet w mokrych rękawicach.

9 Hermetyczny składany worek.
9 Ergonomiczna konstrukcja.
9 Pełna kontrola sterylności - napełnianie
worków bez cząsteczek obcych laminarnym
strumieniem klasy A.

9 Redukcja kosztów utylizacji
odpadów o 80%.

Pojemnik aerozolowy
300 ml
Pusta objętość = 663 cm
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Objętość pustego
opakowania

Airless spray 250 ml
118 cm3 = Objętość sprayu

Puste opakowanie

Pusty aerozol = 95 g

9 Praca we wszystkich pozycjach.

Pu

Waga pustego
opakowania

sty

9 Brak pozostałości w butelce.

Airless spray

9 Równomierne rozprowadzanie.
Równomierne rozprowadzanie

Równomierne rozprowadzanie

Nierównomierne
rozprowadzanie
Niewykorzystany
produkt

9 Zbudowany z materiałów
nadających się do recyklingu.
9 Alternatywa dla aluminiowych
puszek.

Puszka z aerozolem 300 ml
Przeciętna ilosć niewykorzystanego
produktu ≈ 12 ml
(Przetestowano 20 puszek)
Aerozol pod ciśnieniem nie pozwala na pełną
ekstrakcję roztworu.

Rozwiązanie problemu
odpadów
Airless spray 250 ml
Przeciętna ilość niewykorzystanego
produktu < 0,5 ml
(badanie wykonane na 20 opakowaniach)
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Rozwiązania sterylne

ClearKlens IPA Sterylny Pouch

ClearKlens Sterile IPA to powierzchniowy roztwór na bazie 70%
alkoholu izopropylowego zmieszanego z 30% WFI. Opracowany
specjalnie z myślą o powierzchniach twardych, sprzęcie
i instrumentach w farmaceutycznych pomieszczeniach sterylnych
klasy A i B.

Sterylny roztwór 70% IPA w składanym worku 5L znacznie
zmniejsza ilość odpadów, zapewniając jednocześnie integralność
produktu.
• Wysokiej jakości roztwór IPA przefiltrowany przez filtr 0,2
mikrona, posiadający certyfikaty farmaceutyczne zgodne
z Europejską Farmakopeą.

• Preparat bezpośrednio gotowy do użycia (nie wymaga
rozcieńczania).

• Całkowicie spłaszcza się po opróżnieniu, co znacznie obniża
koszty utylizacji odpadów.

• Nadaje się do stosowania w środowiskach wrażliwych na wilgoć.

• Niepienny.

• Łatwo odparowuje, bez pozostałości.

• Ekskluzywny system airless, chroniący zawartość worka
podczas użytkowania. Worek składa się w trakcie użytkowania,
dzięki czemu powietrze nie dostaje się do środka i nie może
zanieczyścić jego zawartości.
• Większe bezpieczeństwo operatora - wbudowany spryskiwacz
znajdujący się w odległości sięgającej do 1 m eliminuje ryzyko
urazów na skutek chronicznego przeciążenia ramion (RSI),
spowodowanego noszeniem ciężkiej tradycyjnej butli
z aerozolem.

15 zużytych worków zajmuje tyle
objętości co jeden 5L pojemnik

FULL POUCH
PEŁEN
POUCH

• Opakowanie wykonane w 100% z polietylenu nadającego się
do recyklingu.
• Wygodne opakowanie, które można zawiesić na czas
użytkowania.
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Rozwiązania sterylne

Dezynfekcja rękawic - bezdotykowy
dozownik dla ClearKlens IPA
Wygodny dozownik, które łączy w sobie najwyższą funkcjonalność,
niezawodność i trwałość. Potrzebujesz dozownika o sprawdzonej
jakości, który posiada higieniczne zalety systemu bezdotykowego.
IMP Touchless to właściwy wybór
• Technologia pomp o sprawdzonej trwałości.
• Materiały dobrane pod kątem higieny.
• Bezdotykowa obsługa zwiększa higienę rękawic.
• Prosty demontaż pompy od przodu.
• Wskaźnik poziomu naładowania baterii.
• Zamykana pokrywa dostępna jako dodatkowe akcesorium.
• Przeznaczony do stosowania ze sterylnymi butelkami
ClearKlens® IPA.
Obudowa
• Wysoki standard higieniczny dzięki anodowanym
powierzchniom aluminiowym.
• Konstrukcja odporna na naprężenia, dedykowana do ciągłej
pracy.
• Wymienna plakietka czołowa do używania w trakcie
znakowania produktów.
Pompa i dozowanie
• Bezdotykowa pompa IMP ze stali nierdzewnej, kątowa rura
ssawna ze stali nierdzewnej, autoklawowalna.
• Doza: ok. 1,5 ml, można zmniejszyć do ok. 0,5 ml.
Napełnianie
• Przeznaczony do stosowania z ClearKlens IPA (70% IPA, 30%
WFI USP).

92

210

290
ca. 170

330

130
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Produkty niesterylne

Kompleksowa oferta rozwiązań higienicznych ClearKlens,
opracowana z myślą o specyficznych potrzebach zakładów
produkcyjnych w sektorze farmaceutycznym i kosmetycznym,
pozwala skutecznie chronić integralność produkcji.

Wspierane w ramach
BPR

Zastrzeżone formuły

Pakiet dokumentacji
technicznej

Testy pod kątem
obowiązujących norm
unijnych

Środki myjące
ClearKlens Solve

Alkaliczny preparat do mycia ręcznego oraz pianowego, bezpieczny dla metali
lekkich.

101103248

20 L

ClearKlens Plus

Neutralny, wysokopienny detergent w płynie przeznaczony do ogólnych
zastosowań. Jego zrównoważona, neutralna formuła jest szczególnie skuteczna
w walce z olejami i tłuszczami. Nie zawiera fosforu ani azotu.

7513376

20 L

ClearKlens Ultra

Silny preparat, szczególnie skuteczny w usuwaniu typowych zanieczyszczeń dla
farmaceutyki i kosmetyki. Nie zawiera fosforu.

7517147

20 L

ClearKlens Power

Silnie alkaliczny żelowy środek myjący.

7513372

20 L

Taski Sprint Glass

Środek myjący do różnych powierzchni szklanych.

7513049

6 x 750 ml

Środki myjąco-dezynfekujące
Tego 2000

Amfoteryczny środek do dezynfekcji o szerokim spektrum działania.
Dostępny w formie koncentratu i opakowaniach sterylnych.

100885534

2x5L

ClearKlens Cleansinald

Detergent o działaniu dezynfekcyjnym na bazie alkiloamin i czwartorzędowych
związkach amoniowych (QUAT). Dostępny w formie koncentratu, jak również
gotowego do użycia produktu. Dostępny w opakowaniach sterylnych.

7513417

2x5L

100848252

10 x 1 L

Detergent o działaniu dezynfekcyjnym na bazie nadtlenku wodoru.
Bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy.
Dostępny w formie koncentratu, jak również gotowego do użycia produktu.

100966872

6 x 750 ml spray

100984246

Chusteczki 12 x 100

100968158

2x5L

101105066

12 x 500 ml spray

101103548

10 x 1 L

101105069

12 x 1 L spray

101105065

2x5 L

100868204

Chusteczki 12 x 100

100912911

2x5L

100912912

20 L

100912914

950 L

Gotowy do użycia środek myjąco-dezynfekujący 70%.

7516049

4x5L

ClearKlens Oxifast

Gotowy do użycia środek dezynfekcyjny, na bazie kwasu nadoctowego i
nadtlenku wodoru.
Działanie sporobójcze w 5 min (EN13704).
Dostępny w opakowaniach sterylnych.

100934612
100934614

8x1L
2x5L

Oxivir Sporicide

Detergent o działaniu dezynfekcyjnym na bazie nadtlenku wodoru.
Bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy.
Dostępny w formie koncentratu, jak również gotowego do użycia produktu.

100934091

6 x 750 ml spray

100941883

Chusteczki 12 x 80

Sporobójczy środek dezynfekcyjny o szybkim działaniu System
dwuskładnikowy generuje 50ppm dwutlenku chloru.
• Działanie sporobójcze w 5 minut (EN13704)
• Działanie wirusobójcze 1 min (EN 14476)
Dostępny w opakowaniach sterylnych.

100827588

Koncentrat
25 x (2 x 100 ml)

Oxivir Excel Foam

IPA 70%
ClearKlens IPA

ClearKlens IPA Swipe

Środek dezynfekujący IPA.

Jednorazowe chusteczki myjące na bazie IPA.

Zdenaturowany etanol (DE)
Divosan Etha Plus

ClearKlens DE

Gotowy do użycia środek myjąco-dezynfekujący 80% (potwierdzone działanie
wirusobójcze).

Środki sporobójcze

ClearKlens Bi-Spore
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Rozwiązania niesterylne

ClearKlens® Oxifast
Gwarancja wysokiej wartości
9 Doskonałe działanie sporobójcze w 5 minut.
9 Szerokie spektrum działania.
9 Bezpieczny dla wszelkiego typu powierzchni.
9 W pełni biodegradowalny.
• Szybko działający wirusobójczy i sporobójczy środek
dezynfekcyjny, przeznaczony do twardych powierzchni
i zewnętrznych części urządzeń w krytycznych obszarach
zakładów farmaceutycznych.
• Roztwór gotowy do użycia.
• 2 lata przydatności do użycia - 700 ppm PAA.

Zwalcza:

• Kompatybilność: nadaje się do stosowania ze stalą nierdzewną,
PE-HD, PP i wszystkimi materiałami powszechnie spotykanymi
w przemyśle farmaceutycznym.

C.Albicans w 5 minut (EN 13697).
Noro, Polio And Parvovirus w 10 minut (EN 14476).

• Nie zawiera barwników ani substancji zapachowych.

B. subtilis w 5 minut (EN 13704).

• Bezpieczny dla środowiska.

ClearKlens® Bi-Spore
Ulepsz swoje procedury dezynfekcyjne.
Używaj sporbójczego preparatu działającego
już w ciągu 5 min.
9 Dwuskładnikowy system do wytwarzania dwutlenku chloru.
9 Przeznaczony do dezynfekcji twardych powierzchni i sprzętu.
9 ClearKlens Bi-Spore przeszedł testy zgodne z normami EN przy
skróconym czasie kontaktu wynoszącym zaledwie 5 minut.
Jest to ważne kryterium doboru środka dezynfekcyjnego do
obszarów krytycznych, gdzie czas kontaktu na mokro jest
ograniczony.
9 Dostępny także w formatach sterylnych.

Zwalcza:
C.Albicans w 15 min (EN 13697).
Adeno, Polio And Parvovirus w 1 min (EN 14476).
B. subtilis w 5 min (EN 13704).
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Rozwiązania sterylne/niesterylne

Etykiety produktów ClearKlens zostały zaprojektowane tak, aby
spełniały wymagania branży kosmetycznej i farmaceutycznej,
zapewniając najbardziej komfortowe rozwiązania dla użytkownika.

1 Kodowanie kolorystyczne
Kolor tła etykiety odpowiada wartości pH produktu.
Produkty kwaśne są oznaczone kolorem czerwonym, neutralne zielonym, a zasadowe - niebieskim.
Etykiety produktów niesterylnych o małych rozmiarach opakowań
(<5L) są oznaczone szarym kolorem tła.

2 Oznaczenia produktów sterylnych i niesterylnych

3 Pole „Data otwarcia” i „Data przydatności”

Produkty sterylne są oznaczone ikoną „STERILE” w prawym
górnym rogu. Etykiety produktów niesterylnych zawierają ikonę
„NON STERILE”.

1

Specjalne obszary umożliwiają użytkownikom wpisanie daty
otwarcia i daty przydatności.

2

3
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Oxivir

Środek do mycia i dezynfekcji o szerokim spektrum działania,
przeznaczony do twardych powierzchni i nieinwazyjnych wyrobów
medycznych.
Diversey Oxivir Excel jest wysoko stężonym, jednofazowym środkiem dezynfekcyjnym o szerokim spektrum działania i krótkim czasie
kontaktu. Dzięki opatentowanej przez Diversey formule AHP (Accelerated Hydrogen Peroxide) Oxivir Excel może być stosowany na
twardych, nieporowatych powierzchniach, w tym wrażliwych na działanie alkoholi. Dostępny w postaci koncentratu, gotowego do użycia
sprayu lub chusteczek.

Kluczowe właściwości
• Niszczy uporczywe wirusy otoczkowe i nieotoczkowe.

• Skuteczny preparat do mycia.

• Działa bakteriobójczo, wirusobójczo i drożdżobójczo.

• Bezzapachowy.

• Dezynfekuje już w 30 sekund.

• Bezpieczny dla powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi.

• Nadaje się do stosowania w obszarach wysokiego ryzyka.

• Składnik aktywny rozkłada się na wodę i tlen.

• Wykazuje pozytywny profil bezpieczeństwa użytkownika i
powierzchni.

• Nie wymaga płukania.
• Trzy formy użytkowe - koncentrat, preparat gotowy do użycia
oraz chusteczki pozwalają zaoszczędzić czas.

• Wygodny w obsłudze, nie wymaga przygotowania ani mycia.

Korzyści
• Szeroki zakres działania zapewnia najwyższy poziom ochrony.
Kompleksowo przetestowany pod kątem zgodności z normami
europejskimi. Skutecznie walczy z wieloma niebezpiecznymi
patogenami.
• Potwierdzona skuteczność mikrobiologiczna.
• Doskonałe właściwości myjące, w tym zdolności usuwania
i ograniczania odkładania się osadów i kamienia. Eliminuje
potrzebę wstępnego mycia.
• Bezpieczny dla użytkowników jak i osób przebywających w
dezynfekowanych pomieszczeniach. Nie zawiera substancji
drażniących dla dróg oddechowych.
• Formuła AHP jest łagodna dla powierzchni i wydłuża okres
eksploatacji sprzętu.

9 Dostępny jako koncentrat,
jednorazowe chusteczki lub
produkt gotowy do użycia.
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Oxivir Sporicide

9 Działanie sporobójcze, mykobakteriobójcze, wirusobójcze,
drożdżobójcze i grzybobójcze już w ciągu 1 minuty.
9 Zwalcza C diff w 1 min w warunkach czystych, w 3 min w
warunkach brudnych.
9 Pakiet skutecznych surfuktantów zapewnia doskonałą
efektywność mycia.
9 Najwyższy profil bezpieczeństwa w porównaniu z wieloma
innymi środkami sporobójczymi.
9 Dostępny jako spray gotowy do użycia lub chusteczki
jednorazowe.
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Urządzenia OPC

Voyager
Jeśli szukasz uniwersalnego, mobilnego rozwiązania do mycia,
nie szukaj już dalej. Produkty Voyager umożliwiają aplikację
piany do dezynfekcji i płukania dużych powierzchni za pomocą
jednego urządzenia. Wbudowana pompa Voyagera zwiększa
ciśnienie wody w istniejącym systemie wodociągowym. Wystarczy
podłączyć urządzenie do źródła wody, energii elektrycznej i
sprężonego powietrza* i zacząć korzystać z systemu efektywnego
mycia. W ofercie Voyagera znajduje się szereg dodatkowych
funkcji, w tym dodatkowe wyjście płuczące lub osobny iniektor
piany lub środka dezynfekcyjnego z oddzielnym wyjściem,
co umożliwia jednoczesną pracę dwóch osób na tym samym
urządzeniu.
*Modele Voyager K posiadają własną sprężarkę dla zakładów bez
zasilania sprężonym powietrzem.

Modułowe systemy spłukiwania
Dysponujemy pełną gamą modułowych urządzeń do mycia
powierzchni, które gwarantują, że środki pianowe, dezynfekcyjne
i płuczące będą rozprowadzane, rozcieńczane i aplikowane w
możliwie najbardziej wydajny oraz dokładny sposób w całym
zakładzie. Łatwe w montażu i utrzymaniu, skonstruowane
z wysokiej jakości materiałów oraz zaprojektowanie zgodnie
z najwyższymi zasadami higieny.

Wybierz jedną niezależną stację główną, dostarczającą
optymalną pianę do mycia i dezynfekcji bądź zainstaluj
dodatkowe satelity lub centralną stację pomp, aby utrzymać
odpowiednie ciśnienie wody przeznaczonej do zasilania wielu
satelit.

CENTRALNE MYCIE RĘCZNE Centralna stacja pomp utrzymująca ciśnienie wielu satelit

ZDECENTRALIZOWANE MYCIE RĘCZNE Centralne lub lokalne zasilanie w substancje chemiczne

Przykład procedury
mycia

Sprzęt
(Voyager lub modułowy
system mycia)

Etap 1

Etap 2

Pianowy preparat*

Środek dezynfekcyjny
zapewniający poziom
higieny wymagany dla
wszystkich powierzchni

A

B

Alkaliczny preparat
usuwający zanieczyszczenia
organiczne i tłuszczowe

Kwasowy preparat
usuwający kamień i inne
pozostałości mineralne

*Dostępne są preparaty niezawierające azotu i fosforu
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Mycie pod średnim ciśnieniem i przy użyciu piany

Dlaczego warto używać średniego
ciśnienia?

Zabrudzenia nie są rozbijane w we wszystkich kierunkach, lecz są
przenoszone w kierunku odpływów.
Użycie ciepłej wody jest zoptymalizowane: temperatura wody
za dyszą pozostaje na tyle wysoka, że rozpuszcza zabrudzenia
z tłuszczu.

Efektywność podczas mycia wstępnego i płukania końcowego.
Zasady mycia:

Efekt mechaniczny uzyskany przy średnim ciśnieniu jest wciąż
widoczny 30 cm za dyszą, co zapewnia skuteczność nawet wobec
biofilmów. Efekt mechaniczny uzyskany przy wysokim ciśnieniu
spada znacząco 10 cm za dyszą.

Po płukaniu wstępnym pod średnim ciśnieniem proces mycia
przeprowadzany jej poprzez nałożenie pianowego środka na
wszystkie myte powierzchnie, łącznie z powierzchniami pionowymi
i częściami mechanicznymi.

Niekontrolowane rozpylanie mikroorganizmów zmniejsza się
przy średnim ciśnieniu, co ogranicza zanieczyszczenie krzyżowe
powietrza, a co za tym idzie powierzchni.

Wytworzona w tych warunkach piana jest w stanie pokryć
detergentem obszary pomiędzy częściami mechanicznymi, które
mają decydujące znaczenie dla higieny.

W związku z tym, że zawilgocenie i wibracje maszyn podczas etapu
płukania wstępnego są zdecydowanie niższe, możliwa jest redukcja
kosztów konserwacji urządzeń produkcyjnych przy przejściu
z wysokiego do średniego ciśnienia na etapie płukania.

Korzyści związane z etapem płukania:
Podczas etapu płukania wstępnego, użycie wody pod średnim
ciśnieniem (od 8 do 40 barów) pozwala na uzyskanie najbardziej
efektywnych warunków w porównaniu z innymi standardowymi
przedziałami ciśnienia wody (niskie ciśnienie poniżej 5 barów /
wysokie ciśnienie powyżej 50 barów).

Korzyści związane z etapem mycia
Urządzenie produkujące wodę pod średnim ciśnieniem i pianę
poprzez automatyczne rozcieńczenie środków myjących pozwala:

Wykorzystanie wody o średnim ciśnieniu w połączeniu z dyszami
obrotowymi i stałymi zapewnia optymalne oddziaływanie
mechaniczne na zabrudzenia.

• Oszczędzić czas na przygotowanie roztworów roboczych,
• Znacznie ograniczyć konieczność pracy operatorów
z chemikaliami,

Płukanie wstępne wodą pod średnim ciśnieniem zapewni lepsze
rezultaty niż płukanie wstępne wodą pod niskim ciśnieniem dzięki
lepszemu mechanicznemu oddziaływaniu na zabrudzenia.

• Utrzymywać pod kontrolą stężenie środka myjącego, co ma
bezpośredni wpływ na koszty i rezultaty mycia.

Czas mycia często skraca się o połowę, a rezultaty mycia pozostają
takie same. To duża korzyść, jeśli weźmiemy pod uwagę całkowity
koszt mycia.
Jeśli chcemy uzyskać ten sam efekt mechaniczny, zastosowanie
wody pod średnim ciśnieniem pozwala uniknąć niektórych skutków
wtórnych wynikających z zastosowania wysokiego ciśnienia.

Satelita S1 SEE

Satelita S2 SEE
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Satelita S4 SEE

Preparaty do mycia w obiegu zamkniętym (CIP)

Nikt nie wie więcej na temat CIP niż Diversey. Nasza silna pozycja
i kompetencje opierają się na latach doświadczenia w branży,
znajomości zastosowań, wiedzy chemicznej, inżynierii systemowej,
przełomowych innowacjach i portfolio produktów światowej
klasy. Począwszy od pełnej analizy Twoich potrzeb w zakresie
CIP, a skończywszy na remoncie, modernizacji lub dostrojeniu
istniejących instalacji bądź zaprojektowaniu oraz wdrożeniu
w pełni zintegrowanego systemu CIP. Wykorzystujemy naszą
wiedzę i doświadczenie, aby zapewnić rozwiązania, które
zrewolucjonizują szybkość procesów, standardy higieny
i wydajność w Twoim zakładzie.

Szeroki asortyment detergentów CIP do wszystkich rodzajów
zabrudzeń i powierzchni. Innowacyjne formuły naszych produktów
CIP, w połączeniu z fachowością i wiedzą na temat procesów,
gwarantują:
• Mniejsze zużycie energii,
• Mniejsze zużycie wody,
• Spójność procesów i powtarzalność efektów,
• Krótszy czas mycia.
Wszystkie produkty i programy obejmują pełne oszacowanie
poziomu pozostałości, a także wsparcie w zakresie regulacji
i walidacji.

Nasz zespół inżynierów specjalizujących się w procesach CIP
usprawni operacje CIP, niezależnie od ich stopnia złożoności.
Razem z Twoim personelem dokonamy przeglądu istniejących
instalacji CIP, aby dokładnie określić Twoje potrzeby.

Gama produktów niesterylnych, opracowanych z myślą o myciu
i dezynfekcji zakładów produkcyjnych w branży farmaceutycznej
i kosmetycznej.
Systemy CIP
• Mycie zbiorników, kadzi i pojemników,
• Wyspecjalizowane produkty do mycia i dezynfekcji CIP,
• Rozwiązania jednoetapowe,
• Mini CIP: pozwala na optymalizację wykorzystania wody, czasu
i produktów.
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Preparaty do mycia w obiegu zamkniętym (CIP)

Szeroka gama preparatów Diversey do mycia CIP zawiera
niepienne detergenty i środki do dezynfekcji, specjalnie
skomponowane do cyrkulacji w urządzeniach przemysłowych.
Połączone efekty turbulencji roztworu, energii chemicznej i ciepła
usuwają pozostałości osadów i mikroorganizmy z rur i z instalacji
pomocniczych bez czasochłonnego demontażu i mycia ręcznego.

Wspierane w ramach
BPR

Zastrzeżone formuły

Pakiet dokumentacji
technicznej

Testy pod kątem
obowiązujących norm
unijnych

Alkaliczne detergenty do układu CIP
Do mycia instalacji zanieczyszczonych przez pasty, maści, emulsje, szczepionki i preparaty na bazie tlenku tytanu.
Do mycia suchych form, w tym do tabletek, saszetek, proszków, eudragitów. Do mycia mieszalników, fermentatorów
ClearKlens Flowcert

Alkaliczny detergent usuwający zanieczyszczenia obecne w produkcji
kosmetyków naturalnych i organicznych. Certyﬁkowany przez Ecocert.

100865820

20 L

ClearKlens Multi

Detergent-rozpuszczalnik o wysokim stężeniu na bazie rozpuszczalników organicznych
i surfaktantów, o szerokim zakresie zastosowań.
• Doskonale odrywa i zabiera brud.
• Łatwo się wypłukuje.

100845236

20 L

ClearKlens NTC

Alkaliczny detergent o średniej mocy – wodorotlenek sodowy, sekwestranty i surfaktanty.
• Skuteczny środek do mycia jednofazowego.
• Niepienny.
• Dostosowany do systemów CIP w warunkach dużej turbulencji.

7513363

20 L

7519490

200 L

7522874

950 L

ClearKlens Pro

Alkaliczny środek myjący CIP bezpieczny dla metali lekkich.
• Doskonały środek myjący do szerokiego spektrum tłuszczów i olejów.
• Idealny do stosowania na urządzeniach z aluminium i innych metali kolorowych.
• Do stosowania w twardej wodzie.

7513362

20 L

ClearKlens Flow

Silny alkaliczny preparat.
• Do stosowania w twardej wodzie.
• Specjalnie opracowany z myślą o zapobieganiu osadzaniu kamienia na etapie płukania
końcowego.
• Skutecznie usuwa większość zanieczyszczeń organicznych.

7513367

20 L

ClearKlens Flowcert
Wysokowydajny, niepienny alkaliczny preparat do mycia układów CIP.
ClearKlens Flowcert jest certyﬁkowany przez ECOCERT Greenlife do stosowania przy produkcji kosmetyków.
Kluczowe cechy i właściwości:
• Wysoce skuteczny w usuwaniu szerokiego spektrum
zanieczyszczeń organicznych.
• Zapobiega odkładaniu się kamienia.
• Skutecznie myje układy CIP już przy niskim ciśnieniu.
• Może być stosowany w systemach automatycznego
dozowania i kontroli przewodności.
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Preparaty do mycia w obiegu zamkniętym (CIP)

Kwasowe detergenty do układu CIP
Do mycia sprzętu i powierzchni
ClearKlens ECO

Niepienny preparat odkamieniający na bazie kwasu organicznego.
• Kwas cytrynowy, amidosulfonowy i glikolowy, bardzo niska zawartość fosforów i azotu.
• Jego właściwości niepienne sprawiają, że nadaje się do stosowania w warunkach
wysokiego ciśnienia i turbulencji. Poprawia rezultaty mycia.

7519182

20 L

7522812

950 L

ClearKlens Scale

Okamieniający detergent na bazie kwasu fosforowego.
• Bardzo skutecznie usuwa zanieczyszczenia i osady mineralne.

7513355

20 L

ClearKlens Dilac

Silny, kwasowy detergent okamieniający do linii CIP.
• Bardzo skutecznie usuwa osady kamienia nieorganicznego.
• Może być stosowany do pasywacji nowych instalacji CIP ze stali nierdzewnej.

7518612

20 L

E7522374

20 L

Chlorowany środek do mycia/dezynfekcji
ClearKlens Deogen

Chlorowany detergent o działaniu dezynfekcyjnym do miękkiej/średnio twardej wody.
• Niskopienny w warunkach dużej turbulencji.
• Wysoki poziom aktywnego chloru skutecznie usuwa zabrudzenia, plamy i niepożądane
zapachy.
• Szerokie spektrum działania dezynfekcyjnego.
• Swobodne spłukiwanie, minimalizuje zużycie wody.

Detergenty o działaniu dezynfekcyjnym do stosowania w CIP
Stosowany po myciu wstępnym aplikacji past, maści i emulsji. Do mycia i dezynfekcji mieszalników, fermentatorów
Jednofazowy detergent o działaniu dezynfekcyjnym.
• Alkaliczna formuła sekwestrantów i surfaktantów.
• Skuteczna dezynfekcja bez użycia chloru.
• Nadaje się do stosowania w miękkiej i twardej wodzie.

7519460

20 L

ClearKlens Kristalle

Niskopienny dodatek ułatwiający dyspersję i usuwanie plam.
• bez azotu i fosforu.

7513380

20 L

Divosan HS 35

Preparat dezynfekcyjny na bazie nadtlenku wodoru przeznaczony dla zakładów
farmaceutycznych. Rekomendowany szczególnie do dezynfekcji natryskowej w technologiach
aseptycznego rozlewu.

G11855

20 L

G11856

200 L

100954210

972 L

7519183

20 L

Clearklens MEGA HP

Dodatki

ClearKlens Copper Plus

Niskopienny, alkaliczny dodatek do alkalicznych środków do stosowania w układach CIP.
• Szczególnie skuteczny w walce z wysokim poziomem pozostałości produktu (pigułki, leki,
oleje mineralne, wosk itp.).
• Może być stosowany samodzielnie.
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ClearKlens DSP

ClearKlens® DSP - Program selekcji detergentów
Wystarczy wysłać próbkę zanieczyszczenia.

Program selekcji detergentów pozwala dobrać skutecznie
procedury i preparaty chemiczne do mycia konkretnych
zabrudzeń, przyspieszając opracowanie standardowej
procedury mycia (SOP).

Następnie zostanie ona przekazana zespołowi technicznemu
DSP do oceny. Centrum techniczne przetestuje różne
chemiczne preparaty myjące i procedury myjące, a następnie
sporządzi raport, w którym określi najlepszą metodę mycia.
Raport ten może być następnie wykorzystany do opracowania
procedury mycia w oparciu o zdefiniowane parametry, w
tym rodzaj substancji chemicznej, stężenie, czas mycia,
temperaturę, metodę mycia i jakość wody.

Dzięki ClearKlens® DSP możesz dobrać najlepszy środek i
procedurę mycia do danego rodzaju zabrudzenia. Skorzystaj
z usług zespołu ekspertów, którzy określą Twoje indywidualne
potrzeby i wybiorą najbardziej efektywne rozwiązanie,
biorąc pod uwagę dostępne w zakładzie media i całą ofertę
ClearKlens®.

Przykład DSP
Waga płytki

Waga zanieczyszczonej
płytki (g) przed
badaniem

Zanieczyszczenie
(mg/cm2)

Waga płytki po
badaniu (g)

Usunięte
zanieczyszczenia
(mg/cm2)

Skuteczność mycia
(%)

57.93

58.64

30.11

57.93

30.11

100

Podsumowanie najlepszych rezultatów mycia po 15 minutach.

Aplikacja

Detergent (5% v/v)

Dodatek (1% v/v)

pH

CIP

ClearKlens NTC VH18L

Booster

Alkaliczne

CIP

ClearKlens NTC VH18L

ClearKlens Multi

Alkaliczne

CIP

ClearKlens Multi

-

Alkaliczne

CIP

ClearKlens Dilac

-

Kwasowe

CIP

ClearKlens Kristalle

-

Neutralne
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Hygiene Academy

Diversey e-Learning
Management Systems

Diversey Hygiene Academy pozwala wdrażać i zarządzać
szkoleniami. Dzięki niej nasza wiedza staje się częścią Twoich
procesów.

• Dostęp do najnowszej platformy szkoleniowej opartej na chmurze
ułatwiającej administrowanie szkoleniami dla pracowników.
• Odciążenie budżetu na szkolenia.
• Zapewnienie doskonałych możliwości szkoleniowych dla
pracowników.

Rozwiązanie oparte na chmurze, dopasowane do potrzeb
Twojej działalności
Twórz, drukuj i podpisuj
certyfikaty szkoleniowe
oraz określaj czas na ich
ukończenie.

Najnowsza technologia oparta
na chmurze, która poprawia
komfort użytkowania i skraca
do minimum czas konfiguracji.

Nie jest wymagane żadne
oprogramowanie ani drogi
sprzęt.

Weryfikuj zaangażowanie
uczestników i przekazuj
wyniki pracownikom oraz
przełożonym.

Oszczędzaj czas i redukuj
koszty tradycyjnych szkoleń.

Personalizacja za pomocą
własnego logo i marek.

Szerokie możliwości raportowania w
celu monitorowania zaangażowania,
efektywności i postępów pracowników.
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AquaCheck™

30%

średni udział
opłat za wodę
w całkowitych
opłatach za media*

Wyzwanie
Woda odgrywa kluczową rolę w procesie produkcyjnym. Jako jeden
z najważniejszych zasobów naturalnych woda i monitorowanie
jej zużycia stały się integralną częścią odpowiedzialnych praktyk
biznesowych.
Rozważne wykorzystywanie wody stało się koniecznością
niezależnie od tego, czy celem jest osiągnięcie optymalnych
wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju, czy optymalizacja
kosztów.

Korzyści
Dzięki Diversey AquaCheck możesz:

Holistyczne podejście do zarządzania zużyciem wody może
ograniczyć wykorzystanie wody i ilość ścieków nawet o 30%.
Ponieważ woda stanowi średnio 30% kosztów mediów w zakładzie
produkcji żywności i napojów*, pozytywne skutki finansowe
mogą być równie istotne, co realizacja celów związanych ze
zrównoważonym rozwojem.

• Ograniczyć zużycie wody,
• Mierzyć i monitorować wszystkie obszary, w których może
dochodzić do nadmiernego zużycia wody,
• Ograniczyć konieczność uzdatniania wody i ścieków, co
dodatkowo wpłynie na poprawę wyników ekonomicznych
i kwestii związanych z ochroną środowiska,

Rozwiązanie

• Określić w jakim stopniu wprowadzone usprawnienia podnoszą
efektywność,

Korzystając z Diversey AquaCheck możesz zoptymalizować zużycie
wody i kontrolować koszty, a także stworzyć bezpieczniejsze
środowisko dla pracowników. Jednocześnie dowiesz się, gdzie
nadmiernie zużywa się wodę, a to - jeśli zostanie odpowiednio
skorygowane - przyniesie oszczędności w kosztach mediów.

• Przypisać odpowiednie priorytety obszarom wymagającym
poprawy i podjąć odpowiednie kroki,
• Porównać swoje wyniki do średniej w branży wykorzystując
narzędzia analityczne Diversey AquaCheck.

* Na podstawie wyników uzyskanych przez Diversey. Występują różnice między zakładami.
Wpływ na dany obiekt zostanie obliczony w ramach początkowej analizy AquaCheck.

CIPCheck™

Najlepsza w klasie optymalizacja układu
CIP:
Korzystając z audytu Diversey CIPCheck otrzymasz dokładną
analizę zużycia mediów i preparatów chemicznych oraz
czasu mycia, która pozwoli na identyfikację potencjalnych
usprawnień. Na podstawie zebranych danych eksperci Diversey
opracują i wdrożą działania korygujące, które pozwolą osiągnąć
natychmiastowe oszczędności w zużyciu mediów utrzymując,
a niejednokrotnie poprawiając standardy w zakresie higieny.

75%

stacji CIP pracuje na
ustawieniach fabrycznych
bez optymalizacji
fabrycznych
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SURE- siła natury

W 100% biodegradowalne produkty myjące na bazie roślinnej,
opracowane z myślą o jak najlepszych rezultatach.
Dzięki przyjaznym dla środowiska składnikom produkty SURE
spełniają wszystkie wymogi w zakresie codziennej pielęgnacji
zakładów i higieny osobistej.

Mycie i dezynfekcja powierzchni
SURE Cleaner
Disinfectant Spray

Gotowy do użycia detergent o działaniu
dezynfekcyjnym do mycia i dezynfekcji
wszystkich powierzchni.

SURE Cleaner
Disinfectant (Conc)

Gotowy do użycia, skoncentrowany
detergent o działaniu dezynfekcyjnym
do mycia i dezynfekcji wszystkich
powierzchni.

SURE Cleaner &
Degreaser

Skoncentrowany, wysoko wydajny środek
odtłuszczający do mycia wszystkich
mocno zanieczyszczonych powierzchni.
Nadaje się również do intensywnego
mycia podłóg oraz do demontażu
nawierzchni.

Środki myjące i dezynfekujące do ochrony osobistej
SURE Hand Wash
Free

Bezzapachowy i niebarwiący, łagodny
i skuteczny środek do mycia rąk.

SURE Antibac
Hand Wash

Antybakteryjny środek do mycia rąk
przeznaczony do dozownika Soft
Care. Zapewnia najwyższe standardy
dezynfekcji.
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Higiena osobista

Profesjonalne mycie rąk staje się proste z gamą produktów, które odpowiadają wszystkim potrzebom w zakresie higieny osobistej.
• Najlepsze formuły o sprawdzonej i przetestowanej skuteczności.

• Dermatologicznie przetestowane formuły.

• Innowacyjne rozwiązania, które działają we wszystkich
obszarach zastosowań.

• Produkty o uniwersalnym kodzie kolorystycznym.
• Dostępne w formie płynu i pianki o przyjemnych zapachach.

SoftCare
Mycie/higiena
SURE Hand Wash

Łagodnie pachnące mydło do rąk zawierające substancje czynne
pochodzenia roślinnego - nie zawiera parabenów ani konserwantów.

100938652

4 x 1,3 L

Soft Care All Purpose

Idealny do rąk, ciała i włosów. Delikatny zapach.

100938558

4 x 1,3 L

Soft Care All Purpose Foam

Idealny do rąk, ciała i włosów. Delikatny zapach.

100940173

4 x 1,3 L

Soft Care Dermasoft

Krem nawilżający do rąk.

100938654

4 x 1,3 L

Bezzapachowy i niebarwiący roztwór wodno-alkoholowy na bazie
etanolu.

100938828

4 x 1,3 L

101104233

50 x 500 ml

101104026

2x5L

Bezzapachowy i niebarwiący roztwór wodno-alkoholowy zawierający
środki nawilżające.

100938826

4 x 1,3 L

Bezzapachowe i niebarwiące mydło dezynfekujące.

100938856

4 x 1,3 L

Dezynfekcja
Soft Care Des E

Soft Care Med
2 w 1 – mycie i dezynfekcja
Soft Care Sensisept

Dozownik IntelliCare™ zaprojektowany do produktów
w płynie, pianowych lub kremowych. Możliwość wyboru dawki
produktu do dozowania (duża lub mała).
Inteligentne opakowanie 1,3 L, które pozwala:
• Kontrolować poziom produktów dzięki opatentowanej
konstrukcji butelki, która zapada się od tyłu,
• Zmniejszyć ilość odpadów dzięki łatwo składanym wkładom,
• Łatwo wymienić wkłady.

Intellicare
Dozowniki
Hybrid
Soft Care All Purpose

Czarny D7524179

4 x 1,3 L

Biały D7524180

4 x 1,3 L

Manual

Czarny D7524177

4 x 1,3 L

Biały D7524178

4 x 1,3 L
25

Higiena zakładu - TASKI

Najłatwiejszy sposób na perfekcyjną higienę zakładu
Środki chemiczne Diversey są doskonałe same w sobie i w połączeniu z naszymi maszynami dają najlepsze możliwe
rezultaty.

Maszyny i sprzęt
Maszyny TASKI czyszczą dokładnie
i skutecznie, jednocześnie zmniejszając
zużycie wody, środków chemicznych
i energii. Przeszły jedne z najbardziej
rygorystycznych testów w branży
w najtrudniejszych warunkach i okazały
się niezwykle trwałe.

Chemiczne produkty czyszczące
Diversey oferuje pełną gamę rozwiązań higienicznych dopasowanych do procedur higienicznych w Twoim zakładzie.

Podłogi

Intellibot

Powierzchnie

Mobilne stacje robocze
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Szkło

Mopy i ściereczki z mikrofibry

Notatki
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Notatki
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Działalność Diversey ma na celu ochronę i troskę o ludzi,
poprzez zapewnianie wiodących rozwiązań higienicznych i
zapobieganie infekcjom. Diversey był i zawsze będzie pionierem
i dostawcą najnowocześniejszych technologii.
Nieustannie dostarczamy innowacyjne rozwiązania w
zakresie mycia, sprzątania i higieny, zapewniające najwyższe
standardy we wszystkich obsługiwanych sektorach. Obejmują
one produkty czyszczące, systemy i usługi, które kompleksowo
integrują chemikalia, urządzenia i programy konsultingowe. To
czyni nas wyjątkowymi wśród wiodących światowych ﬁrm
zajmujących się myciem i higieną.
Wszystko co robimy służy spełnieniu potrzeb naszych klientów
i opiera się na przekonaniu, że mycie i higiena to podstawy

zdrowego i bezpiecznego życia.
Dzięki ponad 95-letniemu doświadczeniu wspieramy ﬁrmy
naszych klientów, przyczyniając się do poprawy produktywności,
obniżenia całkowitych kosztów operacyjnych i ochrony wizerunku.
Siedziba główna ﬁrmy Diversey znajduje się w Fort Mill w
Stanach Zjednoczonych. Po więcej informacji odwiedź
www.diversey.com.pl lub śledź nas w mediach
społecznościach.

www.diversey.com.pl
All logos and trademarks are owned by or licensed to Diversey, Inc. © 2021 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 87713 pl 01/21
These materials are provided for general information purposes only and do not replace each user’s responsibility to assess the operational, legal and other requirements applicable to each facility.
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